
CONTRA-FÉ '·----------- 
MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGAGOS ASSOCIADOS 

Exrn", Senhor Juiz Federal da Vara da Seção Judiciária do Mato Grosso 
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FRANCISCO LINO DE PAIVA, brasileiro, casado, pecuarista, 
portador da cédula de identidade nº 125.311 - SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 
201.893.201-25, proprietário da gleba de terras doravante denominada imóvel 01; JOÃO DOS 
SANTOS LOPES CARRASCO, brasileiro, divorciado, pecuarista, portador da cédula de 
identidade nº 0238598-8 - SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 103.543.601-91, proprietário 
da gleba de terras doravante denominada imóvel 02; CELSO ROBERTO SELLA, brasileiro, 

casado, comerciante, portador da cédula de identidade nº 11.587.771 - SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 046.396.618-00, proprietário da gleba de terras doravante denominada 
imóvel 03; DENIVAL JACO DE SOUZA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da cédula de 
identidade nº 702756 - SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 395.153.111-87, e ADILSON 
CARDOSO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da cédula de identidade n" 
4.152.834-6 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 540.724.929-49, proprietários da gleba de 
terras doravante denominada imóvel 04; JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, brasileiro, 
casado, comerciante, portador da cédula de identidade n" 4.273.185-40 - SSP/PR, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 589.341.389-04, e MOISÉS PRADO DOS SANTOS, brasileiro, casado, 
comerciante, portador da cédula de identidade n" 4.455.707-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 604.602.109-04, proprietários da gleba de terras doravante denominada imóvel 05; MARIA 
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MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGAGOS ASSOCIADOS 

RENILDA LEAL DOS SANTOS, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de 

identidade nº 521.555 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 327.008.811-68, proprietária da 
gleba de terras doravante denominada imóvel 06; todos residentes e domiciliados no município 

de Apiacás - Mato Grosso, por seus advogados adiante assinados, instrumentos de mandato 
em anexo (does. 01/07), com escritório no SHJS QI 11, conjunto "O", Ed. Deck Brasil Shopping, 

salas 137/140, Lago Sul, Brasília- DF, local onde recebe intimações, vêm à ilustre presença de . 
Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 796 e ss. c/c 846 e ss. do Código de Processo 
Civil, propor a presente AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 
PROVAS, em desfavor da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, com sede no SEPS 
Quadra 702/902, Projeção A, Ed. Lex, Brasflia/DF, e da UNIÃO FEDERAL, nos termos das 

F> razões táticas e de direito a seguir aduzidas: 

1- OS FATOS 

1.1. Os Imóveis: 

Os Requerentes são proprietários de várias glebas de terras no 
Município de Apíacás - Estado do Mato Grosso, todas desmembradas de áreas maiores, 
denominadas glebas Raposo Tavares e Estância Bom Jardim, assim constituídas: 

IMÓVEL Nº 01 (de propriedade do Senhor Francisco Lino Paiva): 

J;> Lote "11B", com a área de 800,88 hec. (oitocentos hectares e oitenta e oito ares), desmembrado de 
área maior denominada Gleba Raposo Tavares, com os limites e confrontações constantes da 
matrícula n11 ll.570 do Livro 2-BE do 1° Serviço Notarial e Registrai da Comarca de Alta Floresta - 
Mato Grosso (doe. 08), havida pelo Requerente da SAPE S.A. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, através de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme R-2 da 
referida matrícula 11.570. 

);> Lote "lB", com a área de 2.500,00 hec, (dois mil e quinhentos hectares), desmembrado de área 
maior denominada Gleba Raposo Tavares e Estância Bom Jardim, com os limites e confrontações 
constantes da matrícula n11 ll.561 do Livro 2-BE do 1° Serviço Notarial e Registrai da Comarca de 
Alta Floresta - Mato Grosso (doe. 09), havida pelo Requerente da SAPE S.A. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, através de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme R-2 da 
referida matrícula 11.561. 
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IMÓVEL Nº 02 (de propriedade do Senhor João dos Santos Lopes Carrasco): 

> Lote "3B", com a área de 1.210,00 hec, (um mil, duzentos e dez hectares), desmembrado de área 
maior denominada Gleba Raposo Tavares, com os limites e confrontações constantes da matrícula 
n2 11.563 do Livro 2-BE do 1° Serviço Notarial e Registrai da Comarca de Alta Floresta - Mato 
Grosso (doe. 10), havida pelo Requerente da SAPE S.A. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, através de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme R-3 da 
referida matrícula 11.570. 

~ Lote "4B", com a área de 1.210,00 hec. (um mil, duzentos e dez hectares), desmembrado de área 
maior denominada Gleba Raposo Tavares, com os limites e confrontações constantes da matrícula 
n2 11.564 do Livro 2-BE do 1° Serviço Notarial e Registrai da Comarca de Alta Floresta - Mato 
Grosso (doe. 11), havida pelo Requerente da SAPE S.A. PARTI CIP AÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, através de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme R-3 da 
referida matrícula 11.564. 

~ Lote "5B", com a área de 3.630,00 hec, (três mil, seiscentos e trinta hectares), desmembrado de 
área maior denominada Gleba Raposo Tavares, com os limites e confrontações constantes da 
matrícula n210.566 do Livro 2-BE do 1° Serviço Notarial e Registrai da Comarca de Alta Floresta - 
Mato Grosso (doe. 12), havida pelo Requerente da SAPE S.A. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, através de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme R-1 da 
referida matrícula 11.564. 

IMÓVEL Nº 03 (de propriedade do Senhor Celso Roberto Sella): 

> Lote "lOB", com a área de 2.196,15 hec. (dois mil, cento e noventa e seis hectares e quinze ares), 
desmembrado de área maior denominada Gleba Raposo Tavares, com os limites e confrontações 
constantes da matrícula n2 11.569 do Livro 2-BE do 1° Serviço Notarial e Registra! da Comarca de 
Alta Floresta - Mato Grosso (doe. 13) havida pelo Requerente da SAPE S.A. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, através de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme R-2 da 
referida matrícula 11.569. 

IMÓVEL Nº 04 (de propriedade dos Senhores Denival Jacó de Souza e Adilson Cardoso de 
Oliveira): 

> Lote "7B3", com a área de 3.146,00 hec. (três mil, cento e quarenta e seis hectares), desmembrado. 
de área maior denominada Gleba Raposo Tavares, com os limites e confrontações constantes da 
matrícula n215.214 do Livro 2-BX do 1° Serviço Notarial e Registrai da Comarca de Alta Floresta - 
Mato Grosso (doe. 14), havida pelos Requerentes da SAPE S.A. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, através de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme R-1 da 
referida matrícula 15.214. 
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IMÓVEL Nº 05 (de propriedade dos Senhores Jeremias Prado dos Santos e Moisés Prado 
dos Santos): 

> Lote "7B2" com a área de 6.013,70 (seis mil, treze hectares e setenta ares), desmembrado de área 
maior denominada Gleba Raposo Tavares, com os limites e confrontações constantes da matrícula 
n2 15.213 do Livro 2-BX do 1° Serviço Notarial e Registrai da Comarca de Alta Floresta - Mato 
Grosso (doe. 15), havida pelos Requerentes da SAPE S.A. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, através de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme R-1 da 
referida matrícula 15.213. 

IMÓVEL Nº 06 (de propriedade da Senhora Maria Renilda Leal dos Santos): 

)- Lote "7B1" com a área de 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta hectares), desmembrado de 
área maior denominada Gleba Raposo Tavares, com os limites e confrontações constantes da 
matrícula n215.212 do Livro 2-BX do 1° Serviço Notarial e Registrai da Comarca de Alta Floresta - 
Mato Grosso (doe, 16), havida pelos Requerentes da SAPE S.A. PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS, através de Escritura Pública de Compra e Venda, conforme R-1 da 
referida matrícula 15.212. 

A SAPE S.A PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS adquiriu 
de BENTEVI S/A- MELHORAMENTOS URBANOS E RURAIS que, por sua vez, adquiriu uma 

·, área da lNDECO S/A - INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO, conforme 
: Escritura Pública das Notas do Primeiro Cartório de Notas de São Paulo, lavrada às fls. 65v., 
Livro 1.026, em 04.04. 7 4, e registrado sob o nº 1.607, livro 3-8, em 26.04. 7 4, no Cartório do 6° 
Ofício de Cuiabá - Mato Grosso. 

A INDECO S.A - INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 
COLONIZAÇÃO adquiriu vários lotes no lugar denominado "Raposo Tavares" e "Estância Bom 
Jardim", de proprietários que sucederam por compra a outros, que adquiriram os imóveis por 
compra ao ~AIQ_GRQS.SQ, conforme títulos definitivos que declina (doe. 17). 

Portanto, conforme dito e demonstrado pelos referidos 
documentos, os Requerentes são senhores proprietários e legítimos possuidores dos 
mencionados imóveis, situados no Município de Apiacás, que se encontram devidamente 
matriculados no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta, e se originaram · 
de compra ao ESTADO DO MATO GROSSO. 
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1.2. A Portaria MJ n. 1.149, de 02 de outubro de 2.002: 

Não obstante os títulos de jus in re que recaem sobre os imóveis, 

volvendo sua origem ao ingresso no patrimônio particular através de aquisição ao Estado do 
Mato Grosso, em 2 de outubro de 2.002 o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Justiça editou a Portaria nº 1.149 (doe. 18), publicada no DOU do dia 3 de outubro daquele 
ano, seção 1, páginas 49/50, em que "declara de posse permanente dos grupos indígenas Kayabi, ~ 

Munduruku e Apiaká, a Terra Indígena KA YABI, com superfície aproximada de 1.053.000 ha (um milhão '(\ 

e cinqüenta e três mil hectares) e perímetro também aproximado de 723 Km (setecentos e vinte e três 

:"'-· quilômetros)", abrangendo os Municípios de Apiacás (MT) e Jacareacanga (PA). Na referida 

portaria (art. 2°) também é determinada a "demarcação administrativa da Terra Indígena ora 

declarada para posterior homologação pelo Presidente da República, nos termos do art. 19, § !2, da Lei n2 

6.001(73 e do art. 52 do Decreto n11 1.775/96". 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a área originalmente proposta 
para demarcação, aprovada pelo Despacho nº 28 da Presidência da Funai (doe. 19), datado de 
23 de junho de 1999 e publicado às fls. 91/94 do Diário Oficial da União, Seção 1, em 25.06.99; 
às fls. 21/24 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 01.07.99 e às fls. 14/16 do 
Diário Oficial do Estado do Pará do dia 23.08.99, era de 1.408.000 ha. (um milhão, 
quatrocentos e oito mil hectares). 

r>. Porém, quando da edição da Portaria nº 1.149/02, foi excluída a 
área de 355 mil hectares correspondente ao Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CBPV), 
ocupada pelo Ministério da Defesa, salientando-se que até a data da sua edição não havia sido 
assinado o "Termo de Ajustamento de Conduta" entre os Ministérios da Justiça e da Defesa ou, 
por qualquer outro meio, solucionada a destinação do CBPV. 

Com relação a essa diferença, a FUNAI encaminhou novo 
memorial descritivo, sem a devida assinatura, conforme ressaltou o Dr. Lourival Lopes Batista, 
em parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, de 25 de setembro de 2002 (doe. 
20), que diz textualmente: 
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MAIA, FUSCO E FURTADO ADVOGAGOS ASSOCIADOS 

"( ... ) Verificamos, entretanto, que a área e o perúnetro constante da 
minuta de Portaria Declaratória (1.053.000 ha. e 723 Km2) não se 
encontram em confomúdade com o Memorial Descritivo de fls. 525 
a 528, que declara uma área de 1.408.000 ha. e um perímetro de 900 
Km2• Contatada, a FUNAI encaminhou o Memorial Descritivo de 
fls. 1781 a 1785, cuja área e perimetro estão de acordo com a minuta 
de Portaria Declaratória, todavia sem identificação e assinatura do 
seu autor, o que deve ser avaliado pela autoridade superior". 

li - O PROCESSO FUNAI/BSB/1776/82 

A Portaria nº 1149/02 foi editada com base na identificação e 
delimitação constante do Processo nº 1.776/82 da Fundação Nacional do fndio - FUNAI, que 

se iniciou em 31 de maio de 1982. 

A demarcação de terra ao grupo indígena Kayabi, no Município de 
ltaituba, Estado do Pará, com área de 117.247 ha. (cento e dezessete mil, duzentos e quarenta 
e sete hectares), já havia sido realizada anteriormente através do Decreto nº 87.842, de 22 de 
novembro de 1.982. 

O Serviço de Proteção ao lndío (SPI), que antecedeu a criação da 
Fundação Nacional do lndlo - FUNAI, antes mesmo da referida homologação, já pedia que a 
área inicialmente concedida ao grupo indígena Kayabi fosse ampliada dos 117.247 ha. (cento e 
dezessete mil, duzentos e quarenta e sete hectares), equivalentes a 690 Km2, para 756.158,19 
ha (setecentos e cinqüenta e seis mil, cento e cinqüenta e oito hectares e dezenove ares), 
equivalentes a 4.450 Km2• 

Dessa forma, no ano de 1.993 foi determinada, pela Portaria nº 
1.137/93 (doe. 21), de 12 de novembro de 1.993, da Fundação Nacional do lndío - FUNAI, a 
formação de um Grupo de Trabalho (GT) para Identificação e Delimitação da Terra Indígena 
KAYABI, coordenado pela antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues, com prazo de 30 · 
(trinta) dias para realização do trabalho de campo e 60 (sessenta) dias para apresentação dos 
relatórios, a contar do início do trabalho de campo. A Portaria n. 551/PRES/94 (doe. 22), de 06 
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de junho de 1994, editada pela FUNAI quando já expirado o prazo inicialmente fixado para 

apresentação do relatório, prorrogou citado prazo por 180 dias. 

Os trabalhos de campo, conforme informado às fls. "2" do Relatório 

de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Kayabi {doe. 23), foram realizados em 

dezembro de 1993, no entanto, referido Relatório de Identificação somente foi encerrado em 15 
de setembro de 1.994 e, intempestivamente, apresentado a Chefia do DID/FUNAI no dia 20 de 

setembro de 1.994. 

A coordenadora do GT, às fls. "222" do Relatório de Identificação, 
deu parecer para que a FUNAI encaminhasse o processo ao Ministério da Justiça a fim de que 
a área de aproximadamente 1.400.000 ha (um milhão e quatrocentos mil hectares), e 870 km2 

(oitocentos e setenta quilômetros) de perímetro, fosse declarada de ocupação indígena. 

Apenas em 23 de junho de 1999, pelo Despacho nº 28, documento. 
já anexado, o Presidente da FUNAI, aprovou "as conclusões do Resumo do Relatório de Identificação , 

,,;_ 

elaborado pelo antropólogo Edison Netto Lasmar para reconhecer os estudos de identificação da Terra ___________ ___... 
Indígena Kayabi, de ocupação dos grupos tribais Kaiabí, Munduruku e Apiaká, com superfície e 

perímetro aprovados de 1.408.000 ha (um milhão, quatrocentos e oito mil hectares) e 900 km (novecentos 

quilômetros), respectivamente, localizada nos Municípios de J acareacanga (P A) e Apiacás (MT)". 

O Despacho nº 28/99, junto com o Resumo do Relatório de 
Identificação, Memorial Descritivo e o Mapa, foi publicado no Diário Oficial da União, no Diário 
Oficial do Estado do Mato Grosso e no Diário Oficial do Estado do Pará, nos dias 25.06.99, 
01.07.99 e 23.08.99, respectivamente. 

Em setembro de 1999, o Município de Apiacás (MT) e o Ministério 
da Defesa ofereceram impugnações, analisadas em 27/12/2000 pela Presidência da FUNAI 
(doe. 24). 

Em 12 de novembro de 2001, o Sr. Lourival Lopes Batista, 
Assistente Jurídico da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça prestou informações sobre o 
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processo e opinou pela sua remessa ao Ministro da Justiça, para decisão, ressaltando a 

"necessidade de se encontrar uma solução conjunta com o Ministério da Defesa sobre a 

destinação do Campo de Provas Brigadeiro Velloso de propriedade do Comando da 

Aeronáutica, inserto na área indígena em questão" (doe. 25). As referidas informações foram 

acompanhadas do parecer do Presidente da FUNAI. Na mesma data foi aprovada a remessa 

dos autos ao Gabinete do Ministro da Justiça. 

Diante das informações prestadas pelo Assistente Jurídico da 

Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça os autos foram encaminhados, em 28 de novembro 

de 2001, ao Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da Defesa (doe. 26). Assim, aguardou-se 

r-- a realização de um "Termo de Ajustamento de Conduta", que até a edição da malsinada 
Portaria não havia ocorrido. 

A FUNAI, portanto, ao encaminhar a proposta de edição da 
Portaria Declaratória ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, não teve o 
cuidado de atualizar os dados dos estudos realizados há quase uma década, e mais, em 07 de 
maio de 2002, encaminhou novo memorial descritivo sem assinatura do seu autor (doe. 27), 
excluindo da área a ser demarcada a diferença correspondente à área do Campo de Provas 
Brigadeiro Velloso. 

Ili - AS IRREGULARIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

3. l . O Prazo de entrega do Relatório de Identificação: 

Como exposto no item li, o prazo fixado pela Portaria nº 1.137/93, 
e prorrogado pela Portaria nº 551/94 da FUNAI, para apresentação do Relatório de Identificação 
foi descumprido. Os trabalhos de campo foram realizados em dezembro de 1993 e o Relatório 
de Identificação foi apresentado aproximadamente 9 (nove) meses após, em 20 de setembro 
de 1994. 
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3.2. O Conteúdo do Relatório de Identificação 

Não bastasse a desobediência ao prazo fixado nas Portarias para 
conclusão dos trabalhos, o Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena KA Y ABI 
elaborado pela antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues (doe. jã anexado), integrante do 
quadro da FUNAl, portanto, defensora da política expansionista ali praticada, deixou de 
observar as disposições contidas no Decreto nº 1. 775, de 8 de janeiro de 1.996, que trata do 
procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, e, também, na Portaria nº 
14/MJ, de 09 de janeiro de 1996, que estabelece regras sobre a elaboração do Relatório 
Circunstanciado de Identificação e Delimitação de Terras Indígenas a que ser refere o § 6° do 

r>. 
art. 2° do Decreto nº 1. 775/96. 

De acordo com o art. 3° do Decreto nº 1.775/96 "os trabalhos de 

identificação e delimitação de terras indígenas realizados anteriormente poderão ser considerados pelo 

órgão federal de assistência ao índio para efeito de demarcação, desde que compatíveis com os princípios 

estabelecidos neste Decreto". 

Assim, determina o Decreto nº 1.775/96 a realização de estudo 
antropológico de identificação (art. 2°), a ser consubstanciado em relatório circunstanciado (art. 
6°), cujas regras de elaboração foram estabelecidas pela Portaria nº 14, de 09/01/96, do 
Ministério da Justiça . 

. 1"""' 
De acordo com a Portaria nº 14/96, o Relatório Circunstanciado de 

Identificação e Delimitação de Terras Indígenas, além de devidamente fundamentado em 
elementos objetivos, deve abranger dados gerais (informações sobre o grupo indígena 
envolvido. histórico de ocupação e identificação das práticas de secessão) e específicos 
(habitação permanente, atividades produtivas, meio ambiente, reprodução física e cultural, 

levantamento fundiário, conclusão e delimitação, contendo a proposta de limites da área 
demarcada). 

Em suma, o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação de 
Terras Indígenas deve permitir a identificação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
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em sua definição Constitucional, ou seja, "por eles habitadas em caráter· \ 
\ 
\ permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a 
' 

seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 1 

segundo seus usos e tradições" (§ 1° do art. 231 da CF). 

Entretanto, o Relatório de Identificação e Delimitação da Terra 
Indígena KA YABI cuidou de, basicamente, ampliar os limites da reserva indígena KA Y ABI, que 
se encontrava totalmente inserida no ESTADO DO PARÁ, para atingir áreas de terras no 
Município de Apiacás, já no ESTADO DO MATO GROSSO, onde os Requerentes são senhores 
proprietários e legítimos possuidores dos imóveis descritos no item 1.1. 

3.3. O Levantamento Fundiário: 

Aliás, só para se ter a exata noção de como o Relatório de 
Identificação e Delimitação da TI KA YABI foi elaborado, do mesmo não consta o 
LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO, obrigatório nestes casos (art. 4° do Decreto nº 1.775/96 e 
Sexta Parte da Portaria nº 14, de 10/1/96). Assim, não bastasse a ausência de qualquer grupo 
indígena na área compreendida peta Portaria nº 1.149/02, também não houve o levantamento 
cartorial e de campo para identificação dos proprietários, posseiros e, por conseguinte, das 
benfeitorias existentes. 

A propósito, neste ponto, vale a pena transcrever trecho, às tis. 
214 do Relatório de Identificação, em que a coordenadora e autora do mesmo afirma, 
categoricamente, não ter realizado o levantamento fundiário, verbis: 

"( ... ) No que diz respeito ao Estado do Mato Grosso, a incidência de 
registro de imóveis na área a ser proposta só poderia ser 
averiguada na cidade de Alta Floresta - MT. Como não estava 
prevista esta possibilidade no orçamento da viagem, não havendo 
verba disponível para o deslocamento de membros da equipe 
para realizar o levantamento cartorial em Alta Floresta, decidiu-se 
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adiar o levantamento para um período posterior ao fim dos 
trabalhos de campo". (g.n.) 

Verifica-se, portanto, que o Relatório de Identificação e 

Delimitação da Terra Indígena KA YABI, de conteúdo deficiente, não permite a conclusão de que 

a área objeto da Portaria Declaratória nº 1.149/02, tenha, em algum momento, sido ocupada, 

tradicional e permanentemente, pelos índios Kayabi. Na verdade, o que se pode verificar, e que 

não foi objeto do processo, ante a ausência de um levantamento fundiário, é que praticamente 

toda a área objeto da demarcação, inserida no Estado do Mato Grosso, está ocupada por 

proprietários rurais, como os Requerentes, que adquiriram, originalmente, suas propriedades 

em leilão realizado pelo ESTADO DO MATO GROSSO, que obteve o domínio através de 

doação realizada pelo INCRA (UNIÃO). 

3.4. O Campo de Provas Brigadeiro Velloso: 

Ainda acerca da ausência da presença indígena na área objeto da 

portaria declaratória de demarcação da TI KAYABI, além da declaração do IBGE (doe. 28), 

chama atenção a manifestação do Ministério da Defesa, quando, através do AVISO 0796/MD 

(doe. 29), de 19/08/99, demonstrando sua preocupação com a referida demarcação, dada a 

existência do Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CBPV), informa que: 

"( ... ) Durante todos esses anos foram realizadas atividades de 
vigilância, varrendo a área por terra e com helicópteros, de um lado 
ao outro, de norte a sul, leste a oeste, com pousos de verificação em 
clareiras e pesquisas dentro de todos os limites do CPBV e nunca 
houve avistamento de um indígena ou de indícios de sua 
presença. A vista do que até aqui foi explanado, pode-se deduzir 
ser, hoje, o CBPV uma unidade vital para a manutenção do estado 
de prontidão que permitirá à Força Aérea Brasileira cumprir sua 
missão constitucional. As suas atuais fronteiras já foram reduzidas 
e hoje são fundamentais para se fazer frente às exigências dos 
ensaios e dos treinamentos com aeronaves a reação, de alta 
performance, que exigem amplos espaços aéreos e sobre o terreno 
para execução de manobras de combate. A atual dimensão da área 
é a necessária para os ensaios de armamentos modernos, 
principalmente lançamento de artefatos bélicos, tais como mísseis 
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de defesa anti-aérea, por exemplo, que percorrem grandes 
distâncias, sem, contudo, causar perigo de danos a terceiros nas 
circunvizinhanças da área onde se executa tais experimentos". 
(g.n.) 

Aliás, a incompatibilidade da permanência do Campo de Provas 
com a proximidade da reserva indígena também foi objeto de manifestação da própria 
Presidência da FUNAI - ofício nº 616/PRES (doe. 30), de 23/12/2000: 

"( ... ) No que tange a contestação apresentada pelo Ministério da 
Defesa, permita-nos, Senhor Ministro, com fulcro no art. 231 da 
Constituição Federal, recomendar a Vossa Excelência que ante a 
inequívoca incompatibilidade da permanência do Campo de 
Provas Brigadeiro Velloso (CBPV) incidente no território 
indígena ou de sua proximidade ou vizinhança com a 
comunidade Kayabi- seja resguardado aos índios - ao decidir-se 
de comum acordo com o Ministério da Defesa a destinação do 
referido campo de provas, o direito originário de ocupação sobre 
aquelas áreas ocupadas" (g.n.), 

Ressalte-se que a área do Campo de Provas Brigadeiro Velloso foi 
excluída da área a ser demarcada pela Portaria nº 1.149/02, sem que houvesse qualquer 
assinatura, conforme se depreende do Memorial Descritivo apresentado pela FUNAI em 07 de 
maio de 2002 (doe. já anexado), em substituição ao Memorial Descritivo anterior, este sim de 
acordo com a área indicada no Relatório de Identificação da Terra Indígena Kayabi. 

IV - AS TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR ÍNDIOS NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O PARECER TÉCNICO 

4.1 . Constituição Federal 

A definição constitucional do que sejam terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios é clara, não deixando margem para dúvida ou indagação. O ilustre 
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constitucionalista José Afonso da Silva, em sua obra "Direito Constitucional Positivo" (Malheiros 

Editores, 1992, pág. 727), leciona que: 
,: 

11 A base do conceito, acha-se no art. 231, § 1~, FUNDADO EM 
QUATRO CONDIÇÕES, TODAS NECESSÁRIAS E NENHUMA 
SUFICIENTE SOZINHA, a saber: 

11 - serem por eles habitadas em caráter permanente; 

21- serem por eles utilizadas para suas atividades produtivas; 

31.. serem imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários ao seu bem estar; 

41 - serem necessárias à sua reprodução física e cultural, tudo 
segundo seus usos, costumes e tradições. 

Já o professor Miguel Reale, em artigo publicado no jornal "Estado de São 

Paulo", edição do dia 28.06.92, sob o título "O Mito e o Índio", afirmou que: 

"( ... ) Tudo depende do entendimento a ser dado à expressão 
ocupação permanente, a qual tem sido Iargamente compreendida, 
a partir da afirmação de que se trata de gente nômade, 
acostumada a percorrer imensos territórios, o que nos conduz a 
exageros manifestos, confundidos-se ocupação permanente com 
ocupação eventual. ( ... ) O legislador constituinte, apesar dos 
pesares, teve o cuidado de preservar aos índios as terras 
tradicionalmente 'por eles habitadas em caráter permanente' (art. 
213, §1 g, da Constituição Federal), o que exclui a atribuição de 
glebas imensas insuscetíveis de exercício de posse por algumas 
centena ou milhares de silvícolas. ( ... ) É óbvio que no texto 
constitucional está implícito o critério de proporcionalidade entre 
as áreas ocupadas no passado e as que, no presente, os índios 
efetivamente habitam em caráter permanente, pois o adjetivo 
permanente é empregado prudentemente duas vezes: uma para 
qualificar a ocupação(§ tD do cit. artigo 231) e outra a posse (§2~)". 

j 
1 

1 
1 
1 
i 

Diferente não é o posicionamento da jurisprudência pátria. O 
Ministro César Asfor Rocha, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao proferir seu voto no 

MS 1856-2/DF, impetrado pelo Município de lrai/RS contra Portaria nº 28 do Sr. Ministro da 
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Justiça, que declarou uma área pertencente ao Município como posse indígena permanente, 

assim se expressou: 

"( ... ) É certo que o art. 231 da CF reconhece aos índios 'os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 
os seus bens'. Todavia, para que tal demarcação ocorra, é 
indispensável a constatação de um pressuposto, qual seja, a 
ocupação tradicional, vale dizer, a posse reconhecida, a habitação 
localizada e permanente dos silvícolas. É preciso, pois, que a 
posse seja presente e tradicional já que, se assim não fosse, todo o 
território nacional poderia ser demarcado por ter sido em certa 
época, todo de ocupação indígena". 

A propósito, pedem vênia os Requerentes para requerer a juntada 
da cópia do acórdão na Ação Cível Originária nº 278 - MT, contido na RTJ nº 107, págs. 
461/496, em que o tema é abordado de forma bastante percuciente pelo Ministro Néri da 
Silveira (doe. 31 ), que chega a afirmar que " ... dessa maneira, o que vedado está é o desapossamento, 

de forma real, dos silvícolas, em relação àquelas terras, que - em verdade - ocupem e aproveitem, 

utilizando-as, concretamente, em seu favor e de suas familias. Nada obsta, portanto, respeitadas as frações 

selvagens estejam estabelecidos, com suas famílias, e as utilizem, - possa o Estado-membro desmembrar 

partes de território, primitivamente reservado aos silvícolas, que não mais estejam servindo à habitação, 

uso e gozo dos aborígines, ou porque não possuam recursos naturais aproveitáveis pelos indígenas, de 

acordo com seu estágio de desenvolvimento, ou porque essas frações de terras não mais aufiram proveitos 

r> os índios". Assim, conclui o Ministro que " ... é preciso comprovar tratar-se de terras habitadas pelos 

silvícolas, com posse permanente. Não basta, em ordem a se terem por nulos efeitos jurídicos referentes a 

domínio, posse ou ocupação, obtidos, segundo a forma da lei, por particulares, relativamente a imóveis, 

haja a região onde situados, historicamente, sido terra em que viveram índios ou por ela perambularam, 

ou nela tiveram escaramuças. É preciso se caracterize a gleba como de ocupação por silvícolas, que, aí, 

habitem, em caráter permanente". 

Portanto, para que determinada área seja considerada 
tradicionalmente ocupada por índios, necessário se torna a presença de todos os requisitos 
constitucionais, dentre os quais o caráter permanente da habitação. 
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Por outro lado, o Decreto nº 1.775/96 e a Portaria MJ nº 14/96 

estabelecem regras para o procedimento administrativo de demarcação, inclusive quanto ao 

conteúdo do relatório circunstanciado de identificação e delimitação de terras indígenas. 

Como se viu no item 3.2, o Relatório de Identificação e Delimitação 

da Terra Indígena Kayabi está incompleto em seu conteúdo e não autoriza a conclusão de que 

há ocupação tradicional por índios, de qualquer etnia, da área objeto da Portaria MJ nº 

1.149/02. Na realidade, todas as evidências levam a entendimento contrário. 

Isto porque, não se pode admitir que uma área com 1.053.000 ha. 

(um milhão e cinqüenta e três mil hectares) seja declarada de posse permanente de 

determinado grupo indígena, quando este grupo, com população de 69 (sessenta e nove) 

índios, já ocupando aproximadamente 117.250 ha. (cento e dezessete mil, duzentos e 

cinqüenta hectares), nunca a habitou, em tempo algum, em caráter permanente. Também, 

neste ponto, chama atenção a prova da propriedade, que volve ao seu ingresso no domínio 

particular, com origem no domínio público, direito igualmente amparado e resguardado pela 

Carta Magna (art. 5°, XXII). 

Vale aqui notar que a FUNAI, através de seu site, informa a 
existência no Estado de Mato Grosso, além da Terra Indígena Kayabi, das Terras Indígenas 
Apiaka/Kayabi (Município de Juara), Batelão (Município de Tabapora) e Rio Arraias/BR080 
(Município de Marcelândia), todas destinadas aos índios Kayabi. 

De rrâ~ com o Resumo do Relatório de Identificação e 
Delimitação da Terra lndíget~,,,tujas conclusões foram recentemente aprovadas por 
Despacho da Presidência da FUNAI, publicado na Seção 1 do D.O.U. de 17.07.03, a superfície 
e o perímetro dessa terra indígena são de 117.050 ha (cento e dezessete mil e cinqüenta 

hectares) e 224 km2 (duzentos e vinte e quatro quilômetros), respectivamente. Essa área, 
equivalente a pouco mais de 10% (dez por cento) da Terra Indígena Kayabi objeto da Portaria 
nº 1149, destina-se a uma população de 150 (cento e cinqüenta) índios Kayabi, duas vezes 
maior que a população da Terra Indígena Kayabi, objeto da Portaria nº 1149. 
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A disparidade entre as conclusões do Grupo de Trabalho que· 
executou os estudos relativos à Terra Indígena Kayabi, formado pela Portaria FUNAI nº 
1.137/93, e aquelas do Grupo de Trabalho que executou os estudos relativos à Terra Indígena 
Batelão, formado oito anos depois, pela Portaria FUNAI nº 448/01, parece justificar o receio do 
professor Miguel Reale, acima referido. 

4.2. O Parecer Técnico: 

Destarte, a partir dessas constatações, algumas empresas 
estabelecidas na área buscaram a manifestação de um técnico, isento, Prof. Carlos Antônio de 

r> Siqueira, Cientista Social e ex- funcionário da FUNAI, que, deslocando-se até a área objeto da 
presente demarcação, respondeu aos quesitos que foram formulados e emitiu Parecer (doe. 
32), sobre as condições da Terra Indígena KAYABI. 

Desse Parecer cumpre destacar as respostas aos seguintes 

"8- Há ou existiu aldeias permanentes dos kaiabi na área 

1 

~ 
i 
l 

quesitos: 

proposta para nova demarcação (1.100.000 ha)? 

Resposta: Em visita à área indígena, em conversa com dois líderes 
Kayabi - Artur e João Kayabi - e, nas fotos aéreas do satélite 
Landsat 7, que juntaremos ao parecer final, não encontramos 
indícios da presença física dos I<ayabi ou qualquer outra etnia 
indígena na área que está sendo ampliada pela nova demarcação, e 
que se situa na margem esquerda adentro do Rio Teles Pires no 
Estado do Mato Grosso. 

9- Se houve, porque saíram? Há registro da presença de índios na 
nova área a ser demarcada? 
Resposta: Como respondido na pergunta de número 8, no Estado 
do Mato Grosso não constatamos ocupação física indígena com 
malocas como também afirma a antropóloga Patrícia de 
Mendonça Rodrigues, exceção apenas às citadas às fls. 367 e 368 do 
referido processo sendo castanhal, cachoeira, piranhas, piawuuy e 
taieto que devem ter sido maloca uni familiar como mencionado 
pela antropóloga. Se houve tais ocupações o foi por um período 
muito curto e por Kayabi e aí sujeitos ao Artigo 33 -Capítulo IV da 
Lei 6.001 de 19/12/1973 
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10- Havia ou há registro de atividade produtiva e de ocupação 
permanente na nova área a ser demarcada? 
Resposta: Como respondido anteriormente não existe atividade / 
produtiva na demarcação pretendida dentro dos limites do Estado '.,, 
do Mato Grosso, pois até para pescar no Rio Santa Rosa os índios 
Kayabi pedem autorização para o funcionário da Agropecuária 
Apiacás Ltda, Fazenda ·Santa Rosa, Senhor Hamilton Alves. Pois, 
sabem que· a área de suas terras chegam até a margem direita do 
Rio Teles Pires. 

12- As terras situadas na área proposta para demarcação são de 
domínio da União? Houve leilão público para venda dessas terras 
total ou parcialmente? Quando? 
Resposta: A TI Kayabi e a TI Gleba Sul abrangem dois Estados 
brasileiros, o Estado do Mato Grosso e Estado do Pará. A área 
situada no Estado do Mato Grosso não é de domínio da União. O 
Estado do Mato Grosso, após arrecadação em Ação 
Discriminatória, transcreveu em seu nome uma extensa gleba de 
terras e, posteriormente promoveu a alienação destas terras a 
terceiros. As datas são diversas, pois os processos discriminatórios 
também o foram, mas temos informações que foi a partir dos anos 
70. 

13- Que atividades econômicas são desenvolvidas por terceiros 
(brancos) atualmente na área a ser demarcada? 
Resposta: Na parte territorial do Estado do Mato Grosso, 
especialmente na margem esquerda do Rio Teles Pires existe 
atividade de exploração florestal, agricultura, pecuária e 
ecoturismo." 

Assim, após responder aos quesitos formulados, o cientista social 
conclui que: 

"Não leva em consideração a referida antropóloga Sr.ª Patrícia de 
Mendonça Rodrigues que parte substancial do Município de 
Aplacas, Estado do Mato Grosso, é atualmente de propriedade de 
terceiros, que as houveram por compra ao Governo do Estado do 
Mato Grosso, e este, em função da arrecadação feita nos moldes das 
Leis vigentes no País, desconhecendo e desobedecendo por 
completo o direito de propriedade existente no Brasil. 
Não consta no processo em epígrafe nenhum dado de que os 
índios Kayabi tenham ocupado fisicamente as terras do lado da 
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1, margem esquerda do Rio Telles Pires situadas no Município de 
Apiacás - Estado do Mato Grosso, bem como, não existe 
nenhuma prova da existência de cemitério ou local sagrado dos 
referidos índios no território do abrangido pela Portaria n21149, 
assinada pelo Sr. Ministro da Justiça em 02 de outubro de 2002 e, 
sendo as terras de ocupação imemorial dos índios Kayabi 
localizadas mais ao sul, cerca de 200 Km., não preenche aqueles 
indivíduos os requisitos da ocupação tradicional, posse 
pennanente, utilização para atividades produtivas, na área que se 
pretende aumentar, localizada no Estado do Mato Grosso". (g.n.) 

Portanto, o que se verifica com clareza meridiana é que o 
processo administrativo, que culminou com a edição da Portaria nº 1149, de 02 de outubro de 
2.002, desobedeceu a legislação regente, principalmente porque não observou as disposições 
contidas no art. 5°, XXII e §1º do artigo 231 da Constituição Federal. 

É ainda evidente que há fundado receio de que grave lesão ao 
direito de propriedade dos Requerentes seja causado pela continuidade do procedimento 
administrativo de demarcação da Terra Indígena Kayabi, culminando com sua homologação 
pelo Presidente da República. 

A mais, é indiscutível que tal lesão será de difícil reparação, já que 
a homologação da Terra Indígena Kayabi por Decreto do Presidente da República extinguirá 
qualquer direito à indenização decorrente da ocupação, posse ou domínio das terras objeto da 
referida Portaria. 

V - O FUM US BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA: 

Do exposto, não há dúvida quanto à presença da fumaça do bom 
direito, porquanto, não bastassem as nulidades praticadas no processo da FUNAI (item Ili da 
presente peça), está comprovada a inexistência de ocupação permanente do grupo indígena 
nas áreas dos Requerentes, ocasionando afronta aos preceitos constitucionais que regem a 
matéria, especialmente os arts. 5°, XXII e 231, § 1º da CF. 
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Por outro lado, quanto ao petioulum in mora, em 27 de novembro 
de 2003, o advogado dos Requerentes foi informado, através do ofício nº 870/2003/DAF (doe. 

33), dos atos do processo administrativo "referentes à Identificação da Terra Indígena Kayabí". 

Na referida informação consta que os avisos de licitação 
(concorrência nº 1/2003) foram publicados no DOU de 01/09/03, seção 3, pág. 43, para 
"Contratação de serviço de firmas especializadas em medição e demarcação topográficas para execução 

de trabalhos". Consta, ainda, que no DOU de 06/11/03, seção 3, pág. 60, foi publicada a relação 

das empresas habilitadas. Aliás, já houve conclusão do certame e a indicação da empresa 
vencedora para realização da demarcação da área, que aguarda apenas um período de 
estiagem para iniciar os seus trabalhos. 

Também, há ressaltar que na referida informação ainda consta a 
constituição de um "Grupo de Trabalho - GT", criado pela Portaria nº 989/Pres de 23/1 0/03, 
para proceder a atualização dos trabalhos de levantamento fundiário e avaliação de 

benfeitorias, bem como a remessa do processo ao Ministério da Justiça. 

Estabelece o Decreto nº 1775, de 8 de janeiro de 1996, "que 
dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas", em seu art. 
5° que: "A demarcação das terras indígenas, obedecido o procedimento administrativo deste Decreto, 

será homologada mediante decreto". 

Dessa forma, entendendo a FUNAI ter cumprido o procedimento 
administrativo, conforme se depreende da própria Portaria nº 1149/MJ de 02/10/02, publicada 
no DOU de 03/10/02, "que declara de posse permanente do grupo Kayabi a terra indígena 
Kayabi", ocorrendo a demarcação Oá iniciada), quando então serão implantados os marcos com 

a observação "Protegidos por Lei", o passo seguinte, meramente administrativo e sem recurso 

para tal, já que não existe qualquer outra fase intermediária, será a homologação. 

Ato contínuo, publicado o decreto de homologação, em até trinta 
dias, o órgão federal de assistência ao índio promoverá o respectivo registro em cartório 
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imobiliário da comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da 
Fazenda (art. 6ª do Decreto n° 1775/96). 

Aliás, a própria FUNAI em seu site (www.funai.gov.br), quando 

declina sobre "COMO É FEITA A DEMARCAÇÃO?", afirma que: "( ... ) de posse do material técnico 

da demarcação, realiza-se a preparação da documentação para confirmação dos limites 

demarcados, que corresponde à homologação, o que se dá por meio da expedição de um 

decreto do Presidente da República". 

Logo, patente se mostra o periculum in mora, já que a 
homologação da "Terra Indígena Kayabi" extinguirá qualquer direito à indenização decorrente 
da ocupação, posse ou domínio das terras objeto da referida Portaria. 

1 
! 

Assim, buscando resguardar o resultado útil da demanda principal 
em que se discutirá se a propriedade dos Requerentes trata-se de terra indígena, e diante da 
celeridade e a violência desse processo que conduz à imediata transcrição do bem em nome da 
FUNAI, não permitindo a reivindicação, ainda que sob o fundamento de nulidade da 
demarcação, é que requer seja apreciado o pedido liminar a seguir deduzido. 

A propósito, socorrendo-se dos ensinamentos de Cândido 
Dinamarca, citado pelo Ministro Milton Luiz Pereira na MC nº 3.396 - DF, pedem vênia os 
Requerentes para transcrever trecho do voto que bem aborda o tema, verbis: 

"( ... ) A efetividade do processo mostra-se ainda particularmente 
sensível através da capacidade, que todo sistema tenha de 
produzir realmente as situações de justiça desejadas pela ordem 
social, política e jurídica. A tutela específica dos direitos, 
execução em espécie, obtenção de resultados mediante sentenças 
constitutivas e eliminação de óbice à plena satisfação dos direitos 
(v.g. mediante as medidas cautelares), são fatores para a 
efetividade do processo. A tendência do direito processual 
modemo é também no sentido de conferir maior utilidade aos 
provimentos jurisdicionais (in 'A Instrumentalidade do Processo' 
- P: 458 - ed. Rev. Tribs. 1990). 
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Ainda, não menos importante, é a citação do Min. Milton Luiz 
Pereira de trecho da MC nº 974/CE - in DJU de 18.12.98, verbis: 

"( ... ) Com efeito, em casos tais - às vezes, incluindo-se este - o 
sistema processual reclama a efetividade; ou seja, a obtenção de 
resultado com decisão judicial. Em contrário, esta não terá valia, 
nem será útil a prestação jurisdicional. 
Assim sendo e, no caso sob exame, assim é, suficientemente 
amoldados os requisitos legais (art. 804, CPC), para evitar 
acontecimentos processuais irreversíveis, o provimento liminar é 
sobreguarda da 'utilidade' para final prestação jurisdicional. 
Com arrimo na exposição e examinados os pontos tracejados na 
antecipada contestação, fazendo juízo valorativo dos motivos 
informadores e da finalidade desta ação, com cláusula de 
provisoriedade, arredados os óbices (. .. )". 

VI - OS PEDIDOS: 

Dessa forma, diante desse quadro, tão assustador quanto 
preocupante, aliado à rapidez com que a FUNAI imprime ao processo administrativo, porquanto, 
como demonstrado, concluída a demarcação (já iniciada), o processo seguirá para 
homologação pelo Presidente da República e, ato contínuo, o órgão federal de assistência ao 
índio promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário, ocasionando grave lesão ao direito 
de propriedade dos Requerentes, buscando preservar a utilidade e adequação da função 
jurisdicional, é que vêm requerer a CONCESSÃO DA LIMINAR para suspender os efeitos da 

Portaria nº 1149, de 02 de outubro de 2.002, publicada no DOU do dia 03 de outubro de 2.002, 
determinando, de pronto, a realização de prova pericial, já que pode haver alteração da 
situação da área (índios implantarem aldeia), até o julgamento da ação principal e realização da 
mencionada perícia, para apurar se a área de propriedade dos mesmos, localizada no 
Município de Apiacás - Estado do Mato Grosso e atingida pela referida Portaria, pode, ou não, 
ser declarada de posse permanente do grupo indígena KA Y ABI, para subseqüente demarcação 
e homologação pelo Presidente da República. 

Requer, também, após concedida a liminar suspendendo os 
efeitos da Portaria nº 1149/02 e determinando a imediata produção de prova, sejam as 
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Requeridas devidamente citadas para, querendo, dentro do prazo legal, responder a presente 

ação, sob pena de revelia e confissão. 

Finalmente, 'requerem seja confirmada a liminar e julgado 
procedente o presente pedido, com a condenação das Requeridas nos consectários legais. 

Os Requerentes fazem ciente que irão propor, dentro do prazo 
legal, ação declaratória para que se reconheça que os seus imóveis tratam-se de propriedades 
particulares, que em tempo algum foram e nem são terra tradicionalmente ocupada pelos 
índios, e, como tal, não poderão ser declarados de posse permanente de nenhum grupo 

r>. indígena (art. 231, §1° da CF/88), com a conseqüente nulidade da Portaria nº 1.149, de 2 de 
outubro de 2.003. 

Protestam provar o alegado, além dos documentos que instruem 
esta peça, por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental, pericial 
e testemunhal. i 

·1 
1 
j 

Atribuem à causa o valor de R$1.000,00 (um mil reais). 

Termos em que, 

r: Cuiabá, 
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PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA w FUNAI 
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PROCESSO Nº 2004,36.00.002130..5 
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA 

REQUERENTE: FRANCISCO LINO DE PAIVA E OUTROS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA TERCEIRA V ARA 
FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO G; ~ ! .. 
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REQUERIDO: UNIÃO E FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

A UNIÃO e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 
FUNAI, fundação pública federal, por seu Procurador Federal e por Advogado da 
União, vêm, respeitosamente, a Vossa Excelência, nos autos da ação em epígrafe, 
apresentar CONTESTAÇÃO aos pleitos formulados pelas requerentes, expondo 
para ao final REQUERER. 

Os requerentes se intitulam proprietários de terras, e se 
insurgem contra a Portaria nº 1.149, de 2 de outubro de 2002 (publicação DOU - 
03/10/2002), que declarou de posse indígena um trato de terra de aproximadamente 
1.053.000 ha (um milhão e cinqüenta e três mil hectares), Tal portaria dr refere as 
conclusões exaradas no Processo Administrativo nº 1.776/82, que trata dos estudos 
realizados pela FUNAI, concernente a identificação e delimitação da Terra Indígena 
Kayabi tradicionalmente ocupadas por indígenas pertencentes aos grupos indígenas 
Kayabí, Munduruku e Apiaká. 

Alegam os requerentes que o Processo Administrativo 
conteria irregularidades, e que não estaria em observância ao devido processo legal 
pleiteando a concessão de liminar para duas providências específicas: a suspensão 
dos efeitos da Portaria nº 1.149, de 02 de outubro de 2.002 e a realização de prova 
pericial, alegando temores infundados da alteração da situação fática, com a 
implantação de aldeias. 
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Sem razão os requerentes, se não vejamos: 

PRELIMINARMENTE: 

Ausente o funtus boni iuris necessário à concessão de 
provimentos de natureza cautelar, eis que os requerentes se insurgem contra o 
procedimento administrativo de identificação de terras tradicionalmente ocupadas 
por indígenas, o qual encontra proteção em nossa Carta Magna. 

A Constituição da República atribui a União a tarefa de 
demarcar as terras indígenas em seu artigo 231, in verbis: 

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

A União Federal em cumprimento ao preceito 
constitucional acima transcrito realizou através da Fundação Nacional do Índio 
estudos para verificar de quais são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, 
a fim de demarcá-las e assegurar-lhes a devida proteção garantida pela Constituição 
Federal. 

Nossa Constituição Federal em seu artigo 22, preceitua 
que cabe privativamente a União legislar sobre as populações indígenas (inciso XN), 
tratando a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio) textualmente 
acerca da matéria demarcação, e embora seja anterior a Constituição da República, 
essa norma foi recepcionada pela Carta, por não lhe trazer contradições ou 
antagonismos. 

É o Estatuto do Índio que confere poderes a Fundação 
Nacional do índio - FUNAI, na qualidade de órgão federal de assistência ao índio 
para que demacação administrativamente as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, de acordo com o procedimento estabelecido do por decreto editado pelo 
Poder Executivo, in uerbis. 

Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação 
do órgão federal de assistência ao indio, serão 

2 
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administrativamente demarcadas, de acordo com o 
processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

A lei federal supracitada determina que os procedimentos 
a serem seguidos na demarcação administrativa de terras indígenas serão os 
estabelecidos por decreto do Poder Executivo, cabendo a este dar cunho 
procedimental, explicitar como serão realizadas tais demarcações. 

O Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996 trata da 
matéria e dispõe o seguinte: 

( .- 
Art. 1° As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da 
Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da 
Constituição, serão administrativamente demarcadas por 
iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência 
ao índio, de acordo com o disposto neste Decreto. 

Art. 2° A demarcação das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos 
desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida, 
que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação 
baixada pelo titular do órgão federal de assistência ao 
índio, estudo antropológico de identificação. 

§ 1° O órgão federal de assistência ao índio designará 
grupo técnico especializado, composto preferencialmente 
por servidores do próprio quadro funcional, coordenado 
por antropólogo, com a finalidade de realizar estudos 
complementares de natureza etno-histórica, sociológica, 
jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento 
fu.ndiário necessário à delimitação. 

Logo, observa-se que não há mácula no procedimento 
adotado pela Funai, já que suas atribuições para demarcar área indígena foram 
conferidas pela Constituição da República, com amparo em Lei Federal (Estatuto do 
Índio), e que se encontra devidamente regulamentada, através do Decreto nº 
1.775/96, de caráter puramente procedimental. 

3 
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Em recente decisão o Egrégio Tribunal Regional da 1ª 
Região proferiu o seguinte julgado: 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - DEMARCAÇÃO DE TERRAS 
INDÍGENAS - ESTUDOS PRÉVIOS - OFENSA 
AO DIREITO DE PROPRIEDADE 
INEXISTfNCIA. 

1. A demarcação de terras indígenas constitui 
procedimento amparado pelo ordenamento jurídico, 
que tem por escopo a definitiva delimitação das terras 
imemorialmente ocupadas pelos índios, 'o que 
contribui decisivamente para evitar futuros 
confrontos entre as diferentes etnias. Sendo assim, é 
vedada qualquer oposição à presença de técnicos da 
FUNAI, na área sob estudo, com o objetivo de 
verificar se as terras são, de fato, indigenas. 

2. Os trabalhos destinados a eventual demarcação 
das terras não causam óbice ao exercício da posse 
plena e pacífica e, bem assim, dos demais direitos 
inerentes à propriedade, tais como uso, gozo e fruição 
da coisa. No entanto, se do trabalho técnico resultar 
real ofensa a direito dos Agravantes, terão estes a 
oportunidade de se defenderem por meio da eventual 
ação cabível na espécie 

3. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. 
(TRF 1ª R. - AG 01000083430 - MT - 5ª T. - Rei. 
Des. Fed. Fagundes de Deus - DJU 25.10.2002 - p. 
258). 

Nota-se que é cedíço o entendimento jurisprudencial de 
que a demarcação de terras indígenas é procedimento amparado pelo nosso 
ordenamento jurídico. 

Por outro norte, observa-se que o Princípio do Devido 
Processo Legal é prontamente agasalhado, já que foram cumpridos os preceitos 
contidos no Decreto nº 1.775 /96, artigo 1º, §§ 6º e segtes, in verbis: 

4 
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§6° Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, 
o grupo técnico apresentará relatório circunstanciado ao 
órgão federal de assistência ao índio, caracterizando a terra 
indígena a ser demarcada. 

§7' Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de 
assistência ao índio, este fará publicar, no prazo de quinze 
dias contados da data que o receber, resumo do mesmo no 
Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade 
federada onde se localizar a área sob demarcação, 
acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, 
devendo a publicação ser afixada na sede da Prefeitura 
Municipal da situação do imóvel. 

§8º Desde o início do procedimento demarcatório até 
noventa dias após a publicação de que trata o parágrafo 
anterior, poderão os Estados e municípios em que se 
localize a área sob demarcação e demais interessados 
manifestar-se, apresentando ao órgão federal de assistência 
ao índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, 
tais como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, 
declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o 
fim de pleitear indenização ou para demonstrar vícios, 
totais ou parciais, do relatório de que trata o parágrafo 
anterior. 

Ora, o parágrafo 8° acima transcrito é claro ao dispor que 
cabe a qualquer interessado se manifestar, até noventa dias após a publicação do 
resumo do relatório realizado pelo grupo técnico, inclusive indicando eventuais 
vícios desse relatório. 

Vejamos se não é isso que preceitua o art. 2°, § ':f' e 
seguintes do Decreto nº 1.775/96, in verbis: 

§ 9° Nos sessenta dias subseqüentes ao encerramento do 
prazo de que trata o parágrafo anterior, o órgão federal de 
assistência ao índio encaminhará o respectivo 
procedimento ao Ministro de Estado da Justiça, 

j 
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juntamente com pareceres relativos às razões e provas 
apresentadas. 

§ 10. Em até trinta dias após o recebimento do 
procedimento, o Ministro de Estado da Justiça decidirá: 

I - declarando, mediante portaria, os limites da terra 
indígena e determinando a sua demarcação. 

L 

Ademais, os estudos administrativos, por si só, não 
possuem o condão de privar ninguém de sua propriedade, porque sujeito a outros 
exames administrativos para a sua validade, compondo, neste diapasão, um 
autêntico Ato Administrativo complexo, porque, só adquire forma após a conjugação da 
vontade de mais de um órgão administrativo. É através do concurso dessa vontade 
que se determina à formação de um ato único, qual seja: a declaração de posse indígena 
emanada pelo Ministro de Estado da Justiça, o que realmente ocorreu, com edição da 
Portaria n,? 1.149, de 02.12.2002, como arrimo no § 10, I, do art. 2° do Decreto n,? 
1.775/96, ln verbis: 

Art. 2º ( ... ) 

§ 10. Em até trinta dias após o recebimento do procedimento, o 
Ministro de Estado da Justiça decidirá: 

I - declarando, mediante Portaria, os limites da terra indígena e 
determinando a sua demarcação. 

Ora Exa., as festejadas nulidades não constituem qualquer 
obstáculo intransponível a saúde da Portaria Ministerial de declaração de posse 
indígena, haja vista que os Requerentes, às fls. 07 usque 13, não demonstram haver 
sido maculado qualquer faze contida no procedimento estabelecido na norma 
Administrativa consubstanciada no Decreto n.? 1.771/96, ao contrário, revela que o 
Município de Apiakas e o Ministério da Defesa ofertaram defesa de seus interesses. 
Se julgadas procedentes ou não, não é matéria a ser revista pelo Poder Judiciário, 
porque, como nos ensina o mestre Hely Lopes Meireles: " ... aberraria do nosso sistema 
político, de independência e harmonia dos Poderes, submeter o Executivo à tutela do 
Judiciário, em exames prévio dos atos que os órgãos administrativos desejassem executar" 
(Hely Lopes Meireles, ln Direito Administrativo Brasileiro, 27ª edição, pág. 158). 

~ 
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Como exaustivamente demonstradas linhas atrás, a 
norma contida no Decreto n," 1.775/96, contempla todos os mecanismos de defesa 
administrativos até o produto final, a declaração ou não da posse indígena, 
homenageando a aplicação da norma constitucional do direito de defesa, sem 
distinção alguma, seja no universo antropológico como o técnico avaliatório, nos 
contornos esculpidos no ari. 231 e§§ da CR/88. 

Há de se ressaltar que o Ato Administrativo 
consubstanciado na Portaria sub comento, não traz consigo qualquer mácula de 
ilegalidade, tanto aspecto formal ou material. Tanto isso é verdade, que os 
Requerentes cingem-se na peça inaugural em tecer comentários esse ou aquelas 
acerca, simplesmente, da justeza do ato, silenciando quanto os seus atributos, qual 
sejam, a sua presunção de legitimidade, a sua imperatividade e a sua outo-excutoriedade. Em 
sua: a sua estrutura legal, a sua auto execução imediata. Meros comentários não os meios 
jurídicos corretos a conciliar o alcance da norma na mediação do interesse público, 
porque, mesmo no campo do direito privado os interesses se subordinam ao 
princípio da legalidade constitucional esculpida no art. 37, estilo cogente de conduta 
pública acomodado pelo novo Cód. Civil Brasileiro disposto no art. 187. 

A Auto-executoriedade do Ato Administrativo, consiste, 
conforme leciona Hely Lopes Meireles, na possibilidade que certos atos administrativos 
ensejam a imediata e direta execução pela própria Administração, 
independentemente de ordem judicial. 

"Tal processo executório tem cabimento quando as 
circunstâncias indicam a necessidade premente da 
obtenção do fato ou coisa. Atua pela utilização, por parte 
do administrador, dos chamados meios diretos de coerção 
administrativa, de modo a tornar possível obter, por coação 
absoluta, a própria prestação exigida do administrado, ou, 
na sua impossibilidade, outra equivalente. 

Realmente, não poderia a Administração bem desempenhar 
a sua missão de autodefesa dos interesses sociais, se, a todo 
momento, encontrando natural resistência do particular, 
tivesse que recorrer ao Judiciário para remover a oposição 
individual à atuação pública". (Hely Lopes Meireles, 
Direito Administrativo Brasileiro, 16ª edição, pág. 138). 
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Por aí se vê a desnecessidade da Administração se 
subordinar ao Poder Judiciário para fazer valer a vontade pública das atividades 
tipicamente administrativas, e decorrentes do Poder de Polícia Administrativo. Por 
razões obviais, não é permitido ao Judiciário impedir e mesmo se envolver na 
evolução regular do Ato Administrativo, porque a execução do procedimento de 
estudos de viabilidade da composição das Terras Indígenas não depende, e nem 
poderia depender da vontade do Judiciário, que no caso estaria se pronunciando 
corno Administração Pública, e não como fiscalizador da legalidade dos atos 
públicos, o que apenas lhe compete. Em decorrência, imporia dificuldades e 
substituiria a vontade imperiosa da prestação do poder-dever de agir da União, elevado, 
no caso vertente, a categoria de Direito Constitucional na preservação dos direitos 
possessórios originários das terras ocupadas culturalmente pelas Comunidades 
Indígenas, ex vi do art. 231 e §§ da CR/88. 

Compete ao Poder Judiciário, data oenia. apenas perquirir 
o aspecto legal do Ato Administrativo, não sendo lícito o seu pronunciamento acerca 
do mérito administrativo, mormente substituindo a Administração na investigação, na 
conveniência e na oportunidade da promoção dos estudos acerca da ocupação 
indígena nesse ou naquele trato de terra nacional. 

Ora, não há como se deferir a presente medida, sem que 
esteja objetivamente demonstrado o risco do perecimento do direito de propriedade 
supondo invasão de indígenas. Ainda nesse caminhar, não se levantará aldeia 
alguma nas áreas investigadas, haja vista que são terras indígenas aquelas ocupadas 
pelas comunidades de forma anciã, atual e permanente, conforme preceitua o art. 
231, cabeça, da CR/88. 

Avançando, o preceito contido no art. 849 do CPC exige 
também a existência de fundado receio para o deferimento de produção antecipada 
de provas. O receio deve ser fundado, deve estar alicerçado em fatos objetivamente 
comprovados, e não tratar de mera especulação dos requerentes, sob pena de deixar 
ao mero alvedrio dos requerentes a subversão dos atos processuais, causando 
tumulto processual pela antecipação desnecessária da produção de determinada 
prova. 

ln casu, não se encontra preenchido o requisito da 
existência do periculum in mora, pois os requerentes não ofertam elemento algum que 
ampare a assertiva de que indígenas implantariam aldeia nas terras sub judice, 
prejudicando a produção de provas em eventual ação principal, J 

8 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - FUNAI 
Rua 8, Quadra 15, Centro Polftko Administrativo, Cuiabá - MT CEP 78.050-900 

Telefone: {065) 644-1850 

..... .:._~~ ...•...• ~~' 

Ora, não se pode imputar às comunidades indígenas 
comportamentos eivados de má-fé, que teriam por objetivo fraudar a administração 
da justiça, sem indicar um mínimo de elementos probatórios a caracterizar tal 
situação. Má-fé não se presume, muito menos pode ser propalada aos quatro ventos 
sem a comprovação dos fatos que a demonstrem. · 

A alegação de que a homologação da Terra Indígena 
Kayabi iria extinguir qualquer direito à indenização decorrente da ocupação, posse 
ou domínio das terras em comento, causando lesão ao direito de propriedade dos 
requerentes não pode prevalecer, vez que a demarcação de terras indígenas, não 
possui o condão de constituir ou desconstituir coisa alguma, já que apenas declaram 
uma situação pré-existente. 

Em abono colaciono o seguinte aresto: 

ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. 
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. 

l - O Decreto n.º 1.775, que dispõe sobre o procedimento 
administrativo de demarcação das Terras Indígenas e dá 
outras providências , entrou em vigor em 9 de janeiro de 
1996, revogando o Decreto n:" 22/91. 

II - Consoante determinação de ordem constitucional, as 
terras tradicionais indígenas devem ser objeto de 
demarcação pela União. Assim, uma vez identificadas e 
delimitadas essas terras indígenas são demarcadas 
mediante ato de caráter declaratório, que não tem efeitos 
constitutivos nem desconstitutivos. Tudo isso de dá por 
intermédio de procedimento previamente estabelecido, no 
curso do qual a Administração reúne os elementos de 
prova da ocupação tradicional da terras dos índios, 
dimensiona esta ocupação tradicional por meio de mapas e 
memorial descritivo e oficializa a sua delimitação, com 
emissão de declaração administrativa, consubstanciada na 
homologação, mediante decreto do Chefe do Poder 
Executivo. Culmina na colocação de marcos de limites da 
terra delimitada. 

III - Remessa oficial não provida. 
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(Remessa Ex-Oficio em MS 96.01.49190-2/RR, Processo 
na Origem: 9600000573, Relator Juiz Carlos Fernando 
Mathias, 2° Turma do TRF da 1ª Região em 28.8.01). 

A tutela do Estado aos direitos indígenas é de conteúdo 
público, e não apenas afeito à União, é justamente isso de assevera o art. 2° da Lei n,? 
6.001/73, e como já salientado, é diploma legal recepcionado pela Constituição de 
1988, por não lhe trazer contradições ou antagonismos, in verbis. 

Art. 2°. Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, 
bem como aos órgãos das respectivas administrações 
indiretas, nos limites de sua competência, para proteção 
das comunidades indígenas e a preservação de seus 
direitos. 

A Constituição exige que o Estado proteja os bens 
indígenas e esta proteção esta regulada na Lei n." 6.001/73. No caso vertente, 
demarcação de terras indígenas, o art. 19 da legislação infraconstitucional 
supracitada, autoriza a União através da FUNAI, proceder essas demarcações. O 
Decreto n.01.775, é de caráter puramente procedimental, in verbis. 

Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação 
do órgão federal de assistência ao índio, serão 
administrativamente demarcadas, de acordo com o 
processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

Os argumentos de incorreções do laudo investigativo 
elaborado pela Administração Pública, demanda dilação probatória complexa, não 
são meras alusões, de caráter unilateral ofertado pelos requerentes, que irão espancar 
a presunção de legitimidade das conclusões administrativas dos conceitos que 
trazidos à baila acerca da ocupação indígena na área sub judice. Havendo, ainda, de 
se considerar, que essas conclusões administrativas estão submetidas ao crivo do 
contraditório instaurado na seara administrativa. 

Portanto, carece a presente medida dos seus pressupostos 
de validade, o periculum in mora e o funtus banis iuris. Não há ameaças à propriedade 
alguma, o procedimento administrativo investigativo da ocupação indígena não 
padece de qualquer vício ou nulidade. Os riscos de invasão e/ ou subversão do 
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estado dos imóveis, inclusive sob a ótica de estudos periciais futuros, são frutos da 
imaginação fértil dos requerentes, quiça com a intenção de sensibilizar o Jufzo, 
tecendo considerações essas ou aquelas em desfavor do Poder Público, esquecendo 
se que Atos Administrativos gozam do princípio de legitimidade, haja vista que a 
Administração Pública não iria inferir atos de ilegalidade, danificando os direitos dos 
cidadãos. 

Há de se observar, como dito linhas atrás, que o ato de 
demarcação de terras ocupadas por índios, não é Ato Administrativo que emana 
apenas da vontade da FUNAL tratando-se de ato administrativo complexo, porque 
depende da conjugação da vontade de umas de um órgão administrativo. 

., 
\ O essencial nesta categoria de atos, é o concurso de 

vontade de diversos órgãos, para a formação de um ato único, integrando-se a 
vontade de vários órgãos. Portanto, o ato complexo só se aperfeiçoa com a integração 
da vontade final da Administração e a partir deste momento é que se torna atacável 
por via administrativa ou judicial. 

É justamente essa orientação contida no §§ 9°, 10, incisos I 
e II, III, do art. 2° e art. 5°, todos do Decreto n.01.775/96, in verbis. 

Art. 2°. A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios, será fundamenta em trabalhos desenvolvidos por 
antropólogo de qualificação reconhecida, que elaborará, em 
prazo fixado na Portaria de nomeação baixada pelo titular do 
órgão federal de assistência ao índio, estudos antropológicos de 
identificação. 
( ... ) 

§ 9°. Nos sessenta dias subseqüentes ao encerramento do prazo 
que trata o parágrafo anterior, o órgão federal de assistência ao 
índio encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro de 
Estado da Justiça, juntamente com pareceres relativo às razões e 
provas apresentadas. 

§ 10. Em trinta dias após o recebimento do procedimento, o 
Ministro de Estado da Justiça decidirá: 

l - declarando, mediante Portaria, os limites da terra indigena 
determinando a sua demarcação: 
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II - prescrevendo todos as diligências que julgue 
necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo de noventa 
dias; 

III - desaprovado a identificação e retornando o autos ao órgão 
federal de assistência ao índio, mediante decisão fundamentada, 
circunscrita ao atendimento do disposto no § 1° do ari. 231 da 
Constituição e demais dispositivos pertinentes 

( ... ) 

Art. 5°. A demarcação das terras indígenas, obedecido o 
procedimento administrativo desde Decreto, será homologada 
mediante decreto. 

Tendo em vistas as considerações tecidas na presente peça 
processual, arrematam-na R E Q U E R E N D O finalmente a V.Exa., negue o 
provimento LIMINAR vindicado, haja vista a ausência dos pressupostos 
autorizativos à sua concessão, como fartamente e inequivocamente demonstrado 
pelas Requeridas. 

No MÉRITO, as Requeridas permitem-se formular 
quesitos e nomear assistente técnico, tão somente acerca dos estudos de ordem 
antropológica, haja vista que se entende do pedido dos Requerentes, a intenção de 
produzir provas, indagando-se se a área sub [udice pode ou não ser alvo de 
declaração de posse indígena, fls. 22. 

Em outra posição, se reservam as Requeridas a 
formularem quesitos de orem técnico-avaliatórios, caso seja deferida essa prova 
pericial. 

Para funcionar como assistente técnico, as Requeridas 
nomeiam o Sr. JOSÉ EDUARDO FERNANDES MOREIRA DA COSTA, servidor 
público federal dos quadros permanentes da Requerida FUNAI, ocupante o cargo 
público de técnico indigenista, com formação acadêmica em geografia e 
especialização em antropologia, podendo ser encontrado na sede do órgão tutor 
nesta cidade, no Centro Político Administrativo, Rua 08, Quadra 15. 

QUESITOS: j 
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Queiram os Senhores experts responder: 

1 - As terras compreendidas na Portaria n.? 1.149, de 02.10.2002, podem ser 
consideradas de ocupação indígena? 

2 - Caso afirmativo o quesito anterior, quais os fatores históricos e antropológicos 
que as definem como sendo de ocupação tradicional indígena nos moldes esculpidos 
no art. 231 e§§ da CR/88? 

3- Qual e quais os grupos de origem ameríndia que habitam essas terras? 

4 - De quando dada essa ocupação? 
( 

5 - As terras sub [uâice estão inseridas, total ou parcialmente, nos limites a serem 
demarcados? 

6 - Qual a importância das áreas sub judice na reprodução física e cultural dos índios 
que nela habitam? 

Que os Senhores expertes formulem outras considerações 
que tiverem por pertinentes: 

Por derradeiro, as Requeridas protestam por formularem 
quesitos suplementares na forma preconizada no art. 425 do CPC. 

Termos em que 
e. r. m. 
Cuíaba-M'I, 02 de agosto de 2004-0 

~{J/_()- V iuJw r.?ira da Conce,çao y . 
Proturador Federal --·-dor-Ch ~ 111 OAB I MT. 6916 rn,wt ª 
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Exmº Senhor Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso 

Ref. Proc. nº 2004.36.00.02130-5 

o 

FRANCISCO LINO DE PAIVA E OUTROS, qualificados nos autos em 
epigrafe, Ação Cautelar Inominada c/c Antecipação de Prova que movem em desfavor de FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI e UNIÃO FEDERAL, por seus advogados adiante assinados, vêm à 
ilustre presença de Vossa Excelência, em réplica, manifestar-se e, a final, requerer o seguinte: 

Funda-se a presente contestação, apresentada em conjunto pelas 
Requeridas, na ausência de fumus boní iuris, porquanto, segundo alegam, o procedimento 
administrativo de identificação de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas encontra amparo em 
nosso ordenamento jurídico, especialmente na Constituição Federal. Assim as Requeridas fazem 
inúmeras citações de normas jurldicas, trazem à colação jurisprudências que, concessa venie, não se 
adequam ao presente caso e chegam ao "cúmulo" de afirmar que os atos administrativos, como o 
presente, não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 

SHIS QI 11, bloco "O", Ed. Deck Brasil Shopping, Lago Sul, Brasília - DF - Fax (61) 364-1393 
Pobx (61) 364-1770- e-mail: jjassessoria@brturbo.com.br 
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No mérito, as Requeridas cingem-se a apresentação ~~:ques~ e a 
nomeação de assistente técnico. 1 

Esqueceram as Requeridas, no entanto, de demonstrar, para infirmar a 

ausência da fumaça do bom direito, que a área objeto da portaria é de ocupação, atual e permanente, 
das comunidades indigenas, mesmo porque, como se verifica do laudo antropológico juntado a inicial e 
da ata de reunião realizada no dia vinte (20} de maio de 2004 (doe. anexo), não há qualquer grupo 
indígena nos limites da referida área, dentro do Estado do Mato Grosso, principalmente nas 
propriedades dos Requerentes. repita-se - adquiridas em hasta pública através de leilão realizado pelo 
próprio Estado. 

Outrossim, é inegável que a demarcação de terras indígenas possui 
amparo em nosso ordenamento jurldico. Entretanto, o que se pretende, e ficou demonstrado na 
exordlal, é provar, antecipadamente, que dentro da área objeto da Portaria, localizada no Estado do 
Mato Grosso, e que se sobrepõe às propriedades dos Requerentes, não há a ocupação, atual e 
permanente de qualquer grupo indígena, conforme exige a CF, não podendo referidas áreas serem 
tidas como terras indígenas. 

Por outro lado, a vontade do administrador não pode ser arbitrária, 
porquanto deverá estar amparada na legalidade. Desse modo, valemo-nos dos ensinamentos do ilustre 
constitucionalista José Afonso da Silva, em sua obra 'Direito Constitucional Positivo" (Malheiros 
Editores, 1992, pág. 727): 

"A base do conceito, acha-se no art. 231, § 1°, FUNDADO EM 
QUATRO CONDIÇÕES, TODAS NECESSÁRIAS E 
NENHUMA SUFICIENTE SOZINHA, a saber: 

t a - serem por eles habitadas em caráter permanente; 
2ª - serem por eles utilizadas para suas atividades produtivas; 
3ª-serem imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários ao seu bem estar; 
4 ª · serem necessárias à sua reprodução física e cultural, tudo 
segundo seus usos, costumes e tradições. 

SHIS QI 11. bloco "O", Ed. Deck Brasil Shopping, Lago Sul, Brasília - DF - Fax (61) 364-1393 
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"(. .. ) Tudo depende do entendimento a ser dado à expressão 
ocupação permanente, a qual tem sido largamente 
compreendida, a partir da afirmação de que se trata de gente 
nômade, acostumada a percorrer imensos territórios, o que nos 
conduz a exageros manifestos, confundidos-se ocupação 
permanente com ocupação eventual. (. .. ) O legislador 
constituinte, apesar dos pesares, teve o cuidado de preservar 
aos índios as terras tradicionalmente 'por eles habitadas em 
caráter permanente' (art. 213, §1 °, da Constituição Federal), o 
que exclui a atribuição de glebas imensas insuscetíveis de 
exercício de posse por algumas centena ou milhares de 
silvícolas. ( ... ) E óbvio que no texto constitucional está implícito 
o critério de proporcionalidade entre as áreas ocupadas no 
passado e as que, no presente, os índios efetivamente habitam 
em caráter permanente, pois o adjetivo permanente é 
empregado prudentemente duas vezes: uma para qualificar a 
ocupação(§ 1° do cit. artigo 231) e outra a posse (§2º)". 

Diferente não é o posicionamento da jurisprudência pátria, que ao 
contrário da colacionada pelas Requeridas, aplica-se perfeitamente ao presente caso. O Ministro César 
Asfor Rocha, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao proferir seu voto no MS 1856-2/DF, 
impetrado pelo Município de lrai/RS contra Portaria nº 28 do Sr. Ministro da Justiça que declarou uma 
área pertencente ao Município como posse indígena permanente, assim se expressou: 

"( ... ) É certo que o art. 231 da CF reconhece aos índios 'os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens'. Todavia, para que tal demarcação 
ocorra, é indispensável a constatação de um pressuposto, qual 
seja, a ocupação tradicional, vale dizer, a posse reconhecida, a 
habitação localizada e permanente dos silvícolas. É preciso, 
pois, que a posse seja presente e tradicional já que, se assim não 
fosse, todo o território nacional poderia ser demarcado por ter 
sido em certa época, todo de ocupação indígena". 

Também, na Ação Cível Originária nº 278 - MT (RTJ nº 107, págs. 
461/496), o tema é abordado de forma bastante percuciente pelo Ministro Néri da Silveira: " ... dessa 
maneira, o que vedado está é o desapossamento, de forma real, dos silvícolas, em relação àquelas 
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terras, que - em verdade - ocupem e aproveitem, utilizando-as, concretamente, em seu favor ,dde suas 
famílias. Nada obsta, portanto, respeitadas as frações selvagens estejam estabelecidos, com suas 
familias, e as utilizem, - possa o Estado-membro desmembrar partes de território, primitivamente 
reservado aos silvícolas, que não mais estejam servindo à habitação, uso e gozo dos aborígines, ou 
porque não possuam recursos naturais aproveitáveis pelos indígenas, de acordo com seu estágio de 
desenvolvimento, ou porque essas frações de terras não mais aufiram proveitos os índios". Assim, 
conclui o Ministro que " ... é preciso comprovar tratar-se de terras habitadas pelos silvícolas, com posse 

permanente. Não basta, em ordem a se terem por nulos efeitos jurídicos referentes a domínio, posse 
ou ocupação, obtidos, segundo a forma da lei, por particulares, relativamente a imóveis, haja a região 
onde situados, historicamente, sido terra em que viveram índios ou por ela perambularam, ou nela 
tiveram escaramuças. É preciso se caracterize a gleba como de ocupação por silvícolas, que, aí, 
habitem, em caráter permanente 

Portanto, vênia renovada, mostra-se patente a fumaça do bom direito, 
pois restou demonstrada a verossimilhança da alegação, eis que referida área não é de ocupação 
permanente de qualquer grupo indigena. Logo, não obedecido o que preceitua a Carta Magna. 

Também, conforme se demonstrará a seguir, evidente se mostra o 
perigo da demora, apto a ensejar a concessão da liminar pleiteada e, por conseguinte, suspender o 
processo demarcatório, pois que realizada a demarcação e expedido o Decreto considerando a área 
como terra indígena, aos proprietários resta, tão-somente, a indenização por benfeitorias. 

Conforme atesta o ofício 038/CG0/2004 (doe. anexo), o Coordenador 
Geral de Demarcação da Funai, em resposta à solicitação da empresa vencedora da licitação para 

demarcação da área (doe. anexo), sugere para a 2ª quinzena do mês de maio a emissão da 

Ordem de Serviço para início dos trabalhos demarcatórios. 

O Decreto nº 1775, de 8 de janeiro de 1996, no seu art. 5º dispõe que 
"a demarcação das terras Indígenas, obedecido o procedimento administrativo deste Decreto, 

será homologada mediante decreto". 
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Dessa forma, entendendo as Requeridas terem cu 
/ 

procedimento administrativo, conforme se depreende da peça contestatória e da própria Portaria nº 
1149/MJ de 02/10/02, publicada no DOU de 03/10/02, "que declara de posse permanente do grupo 

Kayabi a terra indígena Kayabr', ocorrendo a demarcação, quando então serão implantados os 

marcos com a observação "Protegidos por Lei", o passo seguinte, meramente administrativo e 
irrecorrível, já que não existe qualquer outra fase intermediária, será, nos termos do art. 19, § 1 ° da 
Lei 6001/73 e do art. 5° do Decreto nº 1775/96, a homologação pelo Presidente da República (vide 
art. 2º da Portaria supracitada). 

( 

Ato continuo, publicado o decreto homologatório, em até trinta dias, o 
órgão federal de assistência ao índio promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário da 
comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda (art. 6° do 
Decreto nº 1775/96), sem o pagamento de qualquer indenização da terra aos Requerentes. 

A propósito, em seu site a FUNAI, quando declina sobre "COMO É 
FEITA A DEMARCAÇÃO?", afirma que:"( ••• ) de posse do materlal técnico da demarcação, realiza 

se a preparação da documentação para confirmação dos limites demarcados, que corresponde 

à homologação, o que se dá por melo da expedição de um decreto do Presidente da República". 

Nesse ponto, socorrendo-se dos ensinamentos de Cândido 
Dinamarca, citado pelo Ministro Milton Luiz Pereira na MC n" 3.396- DF, pedem vênia os Requerentes 
para transcreverem trecho do voto que bem aborda o tema relativo aos procedimentos cautelares, 
verbis: 

"( ... ) A efetividade do processo mostra-se ainda particularmente 
sensível através da capacidade, que todo sistema tenha de 
produzir realmente as situações de justiça desejadas pela 
ordem social, política e jurídica. A tutela específica dos direitos, 
execução em espécie, obtenção de resultados mediante 
sentenças constitutivas e ellmlnação de óbice à plena 
satisfação dos direitos (v.g. mediante as medidas cautelares), 
são fatores para a efetividade do processo. A tendência do 
direito processual moderno é também no sentido de conferir 
maior utilidade aos provimentos Jurisdicionais (ln 'A 
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Ainda, não menos importante, é a citação contida da referida MC de 
trecho da MC nº 974/CE, verbis: 

"( •.. ) Com efeito, em casos tais - às vezes, incluindo-se este - o 
sistema processual reclama a efetividade; ou seja, a obtenção de 
resultado com decisão judicial. Em contrário, esta não terá valia, 
nem será útil a prestação jurisdicional. 
Assim sendo e, no caso sob exame, assim é, suficientemente 
amoldados os requisitos legais (art. 804, CPC), para evitar 
acontecimentos processuais Irreversíveis, o provimento liminar é 
sobreguarda da 'utilidade' para final prestação jurisdicional. 
Com arrimo na exposição e examinados os pontos tracejados na 
antecipada contestação, fazendo Juízo valoratlvo dos motivos 
Informadores e da finalidade desta ação, com cláusula de 
provisoriedade, arredados os óblces ( ... )". 

Diferente também não é o entendimento do Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 1ª Região que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1998.01.00.017964-0/MT 
interposto pela FUNAI e pela UNIÃO contra decisão proferida por esse i. juízo (3ª Vara Federal do 
Mato Grosso), assim se pronunciou: 

"PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO 

CAUTELAR. SUSPENSÃO DE DEMARCAÇÃO DE RESERVA 

INDÍGENA. PROVID!NCIA JUSTIFICADA. 

1. Estando em andamento ação cautelar de produção 

antecipada de provas, com o objetivo de demonstrar não 

estar determinado imóvel compreendido em terras 

Indígenas, correta se revela a decisão que ordena a 

suspensão provisória da demarcação administrativa da 

mesma ãrea, encetada pela FUNAI - sob color de que integra 

o polígono de reserva Indígena (Parque Naclonal do Xingu)-, 

até que se ultimem os trabalhos periciais. 
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2. A falta de audiência prévia do órgão de proteção d;-::.:o 
lnvallda a decisão, posto que proferida em situação 

Informada pela urgência, para evitar a consumação de uma 

situação de fato Irreversível. 

3. Agravo de Instrumento improvido. Agravo regimental 

prejudicado." 

Desse modo, segundo o Desembargador Olinda Menezes, "( ... ) 
havendo um processo cautelar em andamento, com a finalidade de demonstrar não estar a 

propriedade da agravada compreendida nas terras Indígenas, correta se me afigura a decisão 

recorrida, mandando suspender a demarcação administrativa encetada pela FUNAI, até a 

conclusão dos trabalhos periciais Já em curso naquele feito, justamente para evitar a 

prejudicialidade da produção antecipada de provas. O fato de não ter sido ouvida anteriormente 

a FUNAI não Invalida a decisão, pois a urgência não se compadecia com tal ritual, como 

demonstra o despacho de fl. 38. A não emissão da decisão poderia levar os fatos a uma 

situação de irreversibilidade, como demonstra o julgador monocrático (fl. 07). Além disso, a 

manifestação prévia não alteraria a situação( ... )". 

Diante desse quadro, tão assustador quanto preocupante, aliado à 
rapidez com que as Requeridas imprimem ao processo demarcatório, visando preservar a utilidade e 
a adequação da função jurlsdlclonal, porquanto, como demonstrado, conclulda a demarcação, 
seguirá para homologação pelo Presidente da República e, ato continuo, o órgão federal de assistência 
ao índio promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário, não permitindo a reivindicação, ainda 
que sob o fundamento da nulidade da demarcação, ocasionando grave lesão ao direito de propriedade 
dos Requerentes, insculpido do mesmo modo na Constituição Federal, é que requerem a concessão 
da liminar pleiteada, com a conseqüente suspensão do processo administrativo de "Identificação, 
delimitação e demarcação da Terra Indígena Kayabi", até final julgamento da ação principal, ou. se de 
outro modo entender, enquanto durar a situação de perigo a que esteja exposto o interesse 
tutelado, com a realização da prova pericial, vez que se trata de medida reversível. 
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Finalmente, como demonstrado alhures, aliado ao fato ' 
servidores da FUNAI estão orientando os lndios a construirem aldeias na área demarcada (doe. anexo 
- CD com gravações), é indiscutlvel que a lesão, se perpetrado o ato, será de difícil, ou mesmo 
impossível, reparação, já que a homologação da "Terra Indígena Kayabi" extinguirá qualquer direito à 
indenização decorrente da ocupação, posse ou domínio das terras objeto da referida Portaria. 

Nestes termos, 
Pedem e esperam deferimento. 

e 

' ,. \ \ 1 HI \ lfl .,;. ,iV Q{A J~~Ui) 1~âno'Fusc6 Wssoa dê Oliveira 
~113/D~-14. 4 
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JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO füDICIÁRlA DE MATO GROSSO 

3 ªVARA FEDERAL 

Processo nº: 2004.36.00.002130-5 . 

Decisão. 

I - Trata-se de liminar em cautelar que visa produção antecipada de 
provas e suspensão de demarcação administrativa de terras indígenas . 

II - Vejo presente a aparência do bom direito, posto que: 

' ~. __ ..,.. 

- dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e 
devido processo legal deduz-se facilmente ser direito dos Requerentes não serem alijados de 
suas propriedades, inclusive sem direito à indenização, antes de ver produzida em juízo prova 
pericial que estabeleça a verdadeira situação jurídica das terras em lide perante o art. 231 da 
Constituição da República; 

- os estudos feitos na via administrativa e que concluem se tratar de 
terras ocupadas tradicionalmente por indígenas tem sua seriedade e veracidade postas à prova 
perante : 

- documento oficial da Aeronáutica que diz não terem sido 
avistados indígenas ou sequer indício de sua ocupação no local (fls, 321/326) ; 

- as terras foram adquiridas (fls.34/49) e tem sido objeto da 
posse dos Requerentes há décadas, sem qualquer vestígio de indígenas. Aliás, as terras foram 
originalmente vendidas pelo Estado de Mato Grosso ; 

- o estudo particular trazido as fl.349, produzido, segundo a 
inicial, por ex-servidor da própria FUNAI, lança sérias dúvidas sobre a estudo feito na via 
administrativa ; 

'1__._ - a gravação de conversas entre pessoas que os Requerentes 
afirmam ser, de um lado, servidores da FUNAI e, de outro, indígenas, sugere, na visão da 
petição de fls.420, que estes estariam sendo orientados a "montar" aldeias de modo a fraudar 
o estado de fato do qual depende a perícia . Também revela o estado de tensão no local, pois 
pelo menos uma pessoa fala que sente estar sua vida em perigo . 

Todos estes elementos sugerem ser impositivo que por ora se 
suspenda a demarcação, mantendo-se intacto o estado físico do local até que uma perícia 
antropológica com a devida seriedade e isenção seja produzida em juízo . 

Há perigo na demora, justificador da cautelar, exatamente em razão da 
possibilidade de alteração do estado de fato, que precisa ser mantido sob pena de inutilidade 
da perícia que viesse a ser feita posteriormente. 
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Não há perigo inverso, pois a qualquer momento, após re~,'d~~r:i~ 
Juízo a perícia antropológica, pode a demarcação prosseguir. Aliás, o histó;i~es-.t 
demarcação mostra que ela já se arrasta administrativamente há anos, então não há motivo 
sério que determine que ela tenha de ser feita imediatamente, ainda mais antes da perícia 
judicial. 

III - Casos análogos mereceram o mesmo tratamento do e. TRF da 1 ª 
Região: 

Nºd i 
Íp O jAG 1998,01.00.017964·0 /MT; AGRAVO DE INSTRUMENTO 
i rocesso / 
/Relat~r - · !JUiz O LINDO ·MENEZEs-(i2i) 
!órgão !TERCEIRA. TURMA 
ilulgador 

i 
i 
1 ------------·---··---------··-··---------·--··-j 
1 
1 

1 --------------------· -- j 
l 

DE PROVAS. AÇÃO! 
DE RESERVA! 

1 
1 i 
11. Estando em andamento ação cautelar de produçãol1 
antecipada das provas, com o objetivo de demonstrar não 
estar determinado imóvel compreendido em terras indígenas, 
-correta se revela a decisão que ordena a suspensão! 
!provisória da demarcação administrativa da mesma área,! 
[erice t ada pela .FUNAI - sob colar de que integra o polígono! 

I
de reserva indígena ( Parque Nacional do Xingu) - , até que! 
se ultimem os trabalhos periciais. ' 

1 

·- 

1 
! 
1 

1 
! lg::são r/ff1T99s - - --·-- - - ..... · ·· · · - - · · - · -· - ··· --· · · i 

·------------------- j 

2. A falta de audiência prévia do órgão de proteção 
índio não invalida a decisão, posto que proferida 
situação informada pela urgência, para evitar 
consumação de uma situação de fato irreversível. 

doj 
em· 
a 

3. Agravo de 
prejudicado. 

instrumento improvido. Agravo regimental 

IV - Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a 
demarcação administrativa e determinar a imediata realização de prova pericial antropológica. 

V- Nomeio como perito do juízo Eugênio Gervásio Wenzel, com 
currículo no rol de peritos desta Seção Judiciária . 

VI - Fica facultada às partes a indicação de assistentes e a 
apresentação de quesitos no prazo sucessivo de 1 O dias, primeiro os Requerentes . 
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VII - Cumprido o item VI, intime-se o perito a apresent 

proposta de honorários em cinco dias, dando-se vista da mesma às partes pelo prazo sucessivo 
de cinco dias, primeiro os Requerentes. 

VIII - Os Requerentes deverão arcar com o adiantamento dos 
honorários periciais . 

IX - A gravação juntada pelos Requerentes tem vanos trechos 
inaudíveis ou de difícil compreensão, pelo que determino sua degravação, solicitando os 
préstimos do Departamento de Polícia Federal para que a realize em 20 dias . 

Por outro lado, visando aquilatar a validade da prova, intime-se os 
Requerentes a justificar e comprovar em 5 dias como e em que condições foi feita a gravação 
(um dos interlocutores gravou? terceiro? aonde se deu a gravação etc.) 

X- Cumprido o item IX, em razão da presença de possíveis figuras 
criminais, dê-se ciência ao MPF, nos termos do, art. 40 do CPP, além de ser dada ciência a 
respeito desta prova para a parte contrária . 

XI-Intimem-se. / 
A I; 
/.' ! J =: de agosto d(' ·~bo4 . __ ,.., 
l ., ------ 
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CESAR AUGUSTO BEARSI 
Juiz Federal 

3ª Vara Federal de Mato Grosso 

DATA 

(..,'/aucHo dfpar<'cf::lo da cStlna 
Supervl::or da Seçõ.o d~ Prceos~am~nlo~ 

Cho!.J :=- \':;~a!:\~·; 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - FUNAI 
Rua 8, Quadra 15, Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT CEP 78.050-900 

Telefone: (065) 644-1410 - Telefax - 644-1245 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA '.fERCl1tRA :;: : - , ... ~... ,.. : ... 
V ARA DA SEÇAO JUDICIARIA DO ESTADO DE MATO GRO~~,SO: _.: :::::: 
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A UNIÃO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DO 
ÍNDIO-FUNAI, Fundação Pública, respectivamente representada pelo 
Procurador Chefe da União e por seu Procurador Federal, nos autos da AÇÃO 
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, processo n." 
20043600002130-5, que lhes movem FRANCISCO LINO DE PAIVA e 
OUTROS, vêm, respeitosamente, à presença de V.Exa., conjuntamente nomear 
assistente técnico e o formular quesitos. 

Para funcionar na qualidade de assistente técnico, 
se nomeia o servidor dos quadros permanentes da FUNAI, lotado junto à sua 
unidade administrativa sediada nesta cidade, sito ao Centro Político 
Administrativo, Rua 08, Quadra 15, ocupante do cargo efetivo de técnico 
indigenista com formação acadêmica em geografia e especialização em 
antropologia. 

QUESITOS. 

Queiram os Senhores experts responder: 

1 - Como se comportou e se comporta a estrutura dos grupos Kayabi, Apiaka e 
Mudurucum, antes e após o contato com sociedade nacional?~ 

1 
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PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA· FUNAI 
Rua 8, Quadra 15, Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT CEP 78.050-900 

Telefone: (065) 644-1410 - Telefax - 644-1245 

2 - Quais os fatores históricos e antropológicos que registram a presença desses 
grupos no território matogrossensse? 

3 - Como podem ser definidas as terras de ocupação tradicional dos grupos sub 
comento, dentro e fora do território matogrossensse? 

4 - A FUNAI aprovou o relatório de identificação fundiária da Terra Indígena 
Kayabi da lavra da antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues, carreados aos 
autos às fls.68 usque 306, e, como arrimo nos quesitos anteriores, pode-se 
concluir pela correção dos dados ofertados nesse trabalho? 

5 - Caso positivo o quesito anterior, e de acordo com os elementos 
disponibilizados, a área constante da Portaria n. º 1.149, de 02 de outubro de 
2002, da lavra do Ministro de Estado da Justiça, declarando de posse dos grupos 
em questão um trato de terra de aproximadamente 1.053.000 hectare, pode ser 
considerada de ocupação tradicional e permanente indígena, nos moldes 
esculpidos no art. 231 e§§ da CR/88? 

Que os Senhores experts formulem outras 
considerações que tiverem por pertinentes. 

Tendo em vista as considerações tecidas na 
presente peça processual, arrematam-na R E Q U E R E N D O finalmente a 
V .Exa., defira os quesitos ofertados, protestando as Requeridas por 
suplementares na forma preconizada no art. 425 do CPC.. 

Termos em que 
e. r. m. 
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2004 

/ Procurad 
~~f1a,~ , 

-Chefe da v~do t Mato Grosoo 
/ r: 

2 



João Agripíno Maia 

José 5atísta dos Santos Furtado 

Joaquim Guilherme fusco F essoa 

advogados 

Exmº Senhor Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso 

Ref. Proc.. lt 2004.36.00JNl2130-6 

, ,, 

( . 

r,~ 1 
{t, 
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FRANCISCO LINO DE PAIVA E OUTROS, qualificados 

nos autos em epígrafe, Ação Cautelar Inominada c/c Produção Antecipada de Provas que 

movem em desfavor de UNIÃO FEDERAL e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 

FUNAI, por seus advogados adiante assinados, vêm à ilustre presença de Vossa 

Excelência, em atenção ao item "VI" da decisão que concedeu a liminar pleiteada, 

indicar como assistente técnico o senhor Carlos Antônio de Siqueira, portador da 

cédula de identidade nº 2014316 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 493.965.281-53, 

residente na Rua S - 52, quadra 66, lote 22, Anápolis - GO e com endereço profissional 

na Universidade Católica de Goiás - Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, 

bem assim apresentar seus quesitos, pugnando, desde já, pela apresentação, se necessário, 
de quesitos complementares: r ' 

' 



João ,Agripino Maia 

QUESITOS: 
(Pelos Requerentes) 

1) A categoria "aldeia" tem o mesmo sentido e significado no artigo 3° da Lei 

6001/73 e na Portaria 14, de 9 de janeiro de 1996, do Ministério da Justiça? 

2) De acordo com o art. 4º da Lei 6001/73, como serão definidos os índios Kayabi? 

Poderão ser considerados integrados? 

3) Considerando o Decreto 1775/96 e a Portaria 14, de 9 de janeiro de 1996, do 
Ministério da Justiça, qual é a estrutura de apresentação do Relatório 

Circunstancial de Identificação de Delimitação de Terras Indígenas? 
\ '-.--· 

4) O relatório apresentado pela FUNAI seguiu o procedimento determinado no 

Decreto 1775/96 e na Portaria 14/96 do Ministério da Justiça? Se negativa a 

resposta, quais foram as implicações no processo de Identificação e Delimitação 

da TI Kayabi? 

5) Conferindo o relatório circunstanciado de Identificação e Delimitação da TI 

Kayabi à lista de conferência da CDA/DEID/FUNAI - Coordenação de 

Delimitação e Análise, qual seria o resultado? 

6) Qual a data em que se iniciaram os estudos para a Identificação e Delimitação da 

TI Kayabi? Qual a data de conclusão e entrega do laudo antropológico 

apresentado pela FUNAI? Os prazos foram obedecidos? 

7) Há outra área demarcada aos índios Kayabi? Quais as áreas e onde estão 

localizadas? Qual a população em cada uma dessas áreas? 
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advogados 

8) Qual a área pretendida pelo extinto Serviço de Proteção ao Índio - SPI? Qual a 

área doada pelo Decreto 251, de 09 de março de 1943? 

9) A área homologada pelo Decreto 87.742, de 22 de novembro de 1982, 

corresponde ao Decreto 251, de 09 de março de 1943, do Estado do Pará? 

1 O) A área demarcada é a mesma doada pelo Estado do Pará? Por que? 

11) Se existiu alguma aldeia na área proposta para a nova demarcação, quando e por 

que os índios a abandonaram? 

12)Há registro da presença de índios na área a ser demarcada? Em qual Estado? 

13)Há aldeias permanentes dos índios Kayabi na área proposta para nova 

demarcação dentro do Estado do Mato Grosso? Existem vestígios de aldeias? 

Existe algum cemitério indígena? 

14) Quantas aldeias antigas foram localizadas pela antropóloga Patrícia de 

Mendonça? Proporcionalmente, seriam quantos habitantes por aldeias desde a 
ocupação? 

15) Pode-se afirmar que as colocações dos seringais são aldeias indígenas? 

16) Por que o grupo da Gleba Sul voltou após a operação Kayabi coordenada pelos 
irmãos Villas Boas? 

l 7)Houve ou há registro de atividade produtiva e de ocupação permanente de índios 

na nova área a ser demarcada? Em qual Estado? 

~· 
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advogados 

18) Em face dos dados obtidos, pode-se afirmar ser suficiente aos índios Kayabi a 

totalidade da superfície e perímetro da TI Kayabi e da TI Gleba do Sul, para 

preservação dos recursos ambientais necessários ao bem de sua população, à 
reprodução física e a preservação de sua cultura, que assegure suas atividades 

produtivas, necessárias à subsistência da sua atual população, segundo o § 1 ° do 
art. 23 l da CF/88; inciso I do art. 17 da lei 6001/73; Decreto 1775/96 e 

Portaria/Ml 14, de 09 de janeiro de 1996? 

19) A quem pertence o domínio das terras situadas na área proposta para demarcação? 

Houve leilão público para venda dessas terras, total ou parcialmente? 

20) Quando os imóveis foram adquiridos do Estado do Mato Grosso havia índios 

localizados permanentemente na área? Antes da aquisição a área foi de ocupação 

permanente dos índios? Após a aquisição a área foi de ocupação permanente de 

índios? Se os índios não ocupavam a área, onde viviam em caráter permanente? 

21) Que atividades econômicas são desenvolvidas por não-índios, atualmente, na 
área a ser demarcada'? 

22) Houve alguma redução entre a área proposta para demarcação da TI Kayabi, 

apresentada pela FUNAIE e elaborada pela antropóloga Patrícia Mendonça, e a 

área constante da Portaria nº 1149/02 do Ministério da Justiça? Em caso positivo, 

pode-se afirmar quais os motivos para a redução? Houve alguma "termo de 
ajustamento de conduta"? 

23) Pode-se afirmar se a demarcação da TI Kayabi ocasionará comprometimento aos 
exercícios militares no Campo de Prova Brigadeiro Velloso? 

~· 



João ~rípíno Maia 

José t)atista dos Santos furtado 

Joa9uím Guílhcrme Fusco F essoa 

advogados 

24) O laudo apresentado pela FUNAI autoriza a conclusão de ser necessária a 

ampliação em mais de um milhão de hectares da área reservada à preservação da 
população Kayabi? 

25) Onde está localizado o território tradicional da etnia Kayabi, segundo o laudo 

antropológico apresentado pela FUNAI, elaborado pela antropóloga Patrícia 

Mendonça? 

26) É possível referenciar a migração para a atual área? (localização, datas e fonte) 

( '-~ 

27) Analisando o trabalho para identificação e delimitação da TI Kayabi apresentado 

pela FUNAI, responder: 

27.1) Qual a distância em Km, em linha reta, do território de ocupação 

imemorial dos índios Kayabi do Estado do Mato Grosso e os Kayabi do 

Estado do Pará, considerando-se a extremidade norte e sul, mencionadas 

àsfls. 221? 

27.2) As terras indígenas destes dois grupos, Munduruku e Kayabi, são 

vizinhas? 

27.3) Qual o somatório destas áreas pertencentes aos Munduruku e aos 

Kayabi? 

27.4) Qual a população Kayabi e Munduruku moradora nestas reservas? 

27.5) Em função dos limites aproximados definidos como área de 

ocupação imemorial pelos índios Kayabi, qual seria a superflcie quadrada 
desta porção de terras? 



João Agripíno Maia 

José 5atísta dos Santos furtado 

Joa'luím Guilherme fusco F essoa 

advogados 

27.6) Existe nas proximidades ou dentro destes referidos limites reserva 

indígena destinada aos índios Kayabi? 

27.7) Qual a dimensão desta reserva e de outras porventura existentes no 

referido quadrilátero'? 

28)Com a criação do Parque Indígena do Xingu, algumas etnias indígenas foram 
transferidas para lá, inclusive os índios Kayabi, fato esse relatado pela 

antropóloga da FUNAI em seu laudo. Qual a população Kayabi atual no 

mencionado parque? 

29) A área objeto do processo administrativo da FUNAI abrange áreas situadas em 

dois Estados brasileiros. Qual o acidente geográfico que divide estes dois Estados? 

30) O Estado do Mato Grosso promoveu medidas judiciais e/ou administrativas com 

a finalidade de arrecadar terras situadas em seu território? Houve por parte da 

União Federal contestação do feito? 

31) É possi vel se saber a razão para o descumprimento do que dispõe o artigo 67 do 
ADCT da CF/88? 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Cuiabá, 08 de setembro de 2004 

:i.l*rn\ lwJ»_Ç, ~~- ui i herme Fusco Pessoa 
; F- .343 



MINISTÉRl:I FEDERAL 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3.ª V ARA 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

' 1 
\,.~;· 

PROCESSO : 2004.36.00.002130-5 

CLASSE : 9200 -AÇÃO CAUTELAR INOMINADA 

r .~ 
i \ ... , 
l 

(', ,: 

(:. ,', 

OBJETO 

IMPI'E. 

ADVG. 

REQDO. 

VARA 

: DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS 

: FRANCISCO LINO DE PAIVA E OUTROS 
" 
' . ~. 
~ • ,f 

: JOSÉ AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA E OUTROS :- 
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI/MT E OUTI{O. '- ·.: 

: 3.ª VARA FEDERAL DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA 

j 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador 

da República signatário, no uso de suas atribuições legais, vem, à presença de 

Vossa Excelência, nos termos do art. 526 do Código de Processo Civil, no 

tríduo legal, requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição de 

Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a 

relação dos documentos que instruíram o recurso. 

Cuiabá, 29 de setembro de 2004. 

Mário Lúc~~ Avelar 

Procurador-da República 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ PRESIDENTE DO E. 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1.ª REGIÃO 

PROCESSO 
CLASSE 
OBJETO 
REQTE. 
ADVG. 
REQDO. 
VARA 

: 2004.36.00.002130-5 
: 9200 - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA 
: DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS 
: FRANCISCO DE LINO DE PAIVA E OUTROS 
: JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA 
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
: 3.ª VARA FEDERAL DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA ~ 

1 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 111 REGIÀ(I\ 

SEÇÃO JUDICIARIA DE MATO GROSSO ) 
PROTOCOLO DESCENTRALIZADO i 

EM~çfj_;.di ··. àsJt.· !J:> ! 
A 6 200 .01.00. 1 

O MINI~ÉltIO PÚBLICO F1EDERÁL, pelo procurador 
da República signatário, no uso de suas atribuições legais, não se 
conformando com a r. decisão liminar de fls.112/114, vem, à presença de 
Vossa Excelência, interpor o presente 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, 

o que faz nos termo do art. 522 e ss. do Código de Processo Civil. 

Na oportunidade, informa o Ministério Público Federal que 
a petição de agravo de instrumento encontra-se instruída com a cópia de 
decisão agravada, cópia do termo de abertura de vista e intimação e dos 
documentos considerados úteis e necessários ao esclarecimento dos fatos. 

Noticia também o Ministério Público Federal que sua sede 
encontra-se localizada na Rua Osório Duque Estrada, n.? 107, Ed. Capital, 
Bairro Araés, Cuiabá, Mato Grosso. 

56 



,;.'\)o OA 3~ s,., ~ 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL '.~~ ~ 
1 18 ~' 

llJ I\, 1- ; \ r ... ,..x; .. 
iQ, w~ ~ 
~ D,.. ~-~#.~ Em conformidade com o artigo 524, III do CPC, requer ~ :. 

intimação dos advogados do Agravado para apresentação de suas contra- 
razões, nos seguintes endereços: a) João Agripino de Vasconcelos Maia, 
OAB/DF - 482/A; b) José Batista dos Santos Furtado, OAB/DF - 1148/A; ~ 
e) Joaquim Guilherme Rosário Fusco Pessoa de Oliveira - OAB/DF - 14.343, 
todos com endereço profissional situado na SHIS QI 11, ~loco "O", Ed. Deck 
Brasil Shopping, Lago Sul, Brasília - Distrito Federal -Fax (61) 364-1393. 

Cuiabá, 27 de setembro de 2004. 

Mário Lúcio 
Procurado 

\ 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCESSO : 2004.36.00.002130-5 

CLASSE : 9200 -AÇÃO CAUTELAR INOMINADA 

OBJETO : DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS 

IMPTE. 

ADVG. 

REQDO. 

VARA 

: FRANCISCO LINO DE PAIVA E OUTROS 

: JOSÉ AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA E OUTROS 

: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI/MT E OUTRO 

: 3.ª V ARA FEDERAL DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA 

Egrégio Tribunal Regional da 1.ª Região, 

I - Do Caso dos Autos 

Trata-se, originariamente, de ação cautelar inominada e/e 

produção antecipada de provas ajuizada por FRANCISCO LINO DE PAIVA 

E OUTROS em desfavor da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

e UNIÃO FEDERAL, objetivando a concessão de medida liminar para 

suspensão dos efeitos da Portaria Declaratória do Ministério da Justiça de n.? 

1.149, de 02 de outubro de 2002, e publicada no Diário Oficial da União do 

dia 03 de outubro de 2002, bem como a realização de prova pericial para 



MINISTÉR,10 PÚBUCO FEDERAL :~1Ji, ,aJ, 3-l. f;~, 
, :y:-· v4i . 0 •'. 

13 (\ t,r. 
ii1 ~ro~, ;:J 'a, 1-~: 

., d . d d d A - - d ,p, ~- é~t apurar se a area e propne a e os utores sao ou nao e posse permane ~o-- ._:AS(7i ~v,-J :1.0.~ 
do grupo indígena KA Y ABI. 

Em sede de cognição sumária, determinou o MM. Juízo da 
; 

3.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso a suspensão da 

demarcação administrativa da Terra Indígena KA Y ABI - objeto da referida 

Portaria Declaratória - e a imediata realização de prova pericial antropológica. 

Ar. decisão judicial, contra a qual ora se impetra o presente 

recurso de Agravo de Instrumento, encontra-se lastreada nos seguintes 

argumentos: 

- dos princípios constitucionais do contraditório, ampla 

defesa e devido processo legal deduz-se facilmente ser direito dos Requerentes 

não serem alijados de suas propriedades, inclusive sem direito à indenização, 
antes de ver produzida em juízo prova pericial que estabeleça a verdadeira 

situação jurídica das terras em lide perante o art. 231 da Constituição da 

República. 

- os estudos feitos na via administrativa e que concluem se 

tratar de terras ocupadas tradicionalmente por indígenas tem sua seriedade e 

veracidade postas à prova perante: 
- documento oficial da Aeronáutica que diz não terem sido 

avistados indígenas ou sequer início de sua ocupação no local; 

- as terras foram adquiridas e tem sido objeto da posse dos 

Requerentes há décadas, sem qualquer vestígio de indígenas. Aliás, as terras 

foram originalmente vendidas pelo Estado do Mato Grosso; 

2 



- o estudo particular trazido as fls. 349, produzido, se 

a inicial, por ex-servidor da própria FUNAI, lança sérias dúvidas 

estudo feito na via administrativa; :i 

- a gravação de conversas entre pessoas que os Requerentes 
' 

MINISTÉP,10 PÚBl1ICO FEDERAL 

afirmam ser, de um lado, servidores da FUNAI e, de outro, indígenas, sugere, 

na visão da petição de fls. 420, que estes estariam sendo orientados a "montar" 

aldeias de modo a fraudar o estado de fato do qual depende a perícia. Também 

revela o estado de tensão no local, pois pelo menos uma pessoa fala que sente 

estar sua vida em perigo. 

II - Da Natureza do Procedimento de Demarcação 

A questão posta no presente recurso de Agravo de 

Instrumento não difere de tantas outras demandas envolvendo os povos 

indígenas: refere-se ao velho embate pela posse e riqueza das terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios, o qual já foi apontado pela 

antropóloga MANUELA CARNEIRO DA CUNHA como o núcleo da questão 

indígena no Brasil.1 

No presente caso, observa-se que a Terra Indígena 

KA Y ABI foi declarada de ocupação tradicional indígena pela Portaria n.? 

"Cameiro da Cunha, Manuela, e outros. Os direitos do índio: ensaios e documentos. São Paulo, 
Brasiliense, 1988, pp. 32. 

3 



;1,,;1:~~~~ 
MINISTÉRJO PÚBLICO FEDERAL ./:,y1' "·"13 · l',/;,\ ,.,.,. ~. " 

itf \\ ·~~ .. 
ft{ \ '\ 

\ 

~ 1 . ia, :: . ~ f ~ ... 
1.149, de 02 de outubro de 2002, e publicada no Diário Oficial da União~~~ 

dia 03 de outubro de 2002, após o curso de longo procedimento administrativo 

iniciado a partir da publicação da Portaria da Presidência da FUNAI de n.? 

1.137, de 12 de novembro de 1993, e que constituiu um ~rupo de Trabalho 
' 

sob a coordenação da antropóloga PATRÍCIA DE MENDONÇA 

RODRIGUES. 

É de entendimento comum que a demarcação das terras 

indígenas não representa ato constitutivo da posse, mas meramente 

declaratório, prestando-se, na prática, a delimitar a sua real extensão e conferir 

eficácia ao mandamento legal e constitucional. 

De efeito, as terras indígenas foram reconhecidas como 

pertencentes aos índios, em razão da incidência de direito originário, isto é, 

direito precedente e superior a qualquer outro que, eventualmente, se possa ter 

constituído sobre o seu território. Daí dizer-se, repita-se, ter a demarcação 

unicamente a função de criar uma delimitação espacial da titularidade 

indígena e de opô-la a terceiros. Ela não é constitutiva. Tem natureza 

declaratória, posto que o direito dos índios sobre as terras que ocupam deriva 

do Alvará de 1.0 de abril de 1860, confirmado pela Lei de 6 de junho de 1775, 

e que afirmara o princípio de que, nas terras outorgadas a particulares, seria 

sempre reservado o direito dos índios, primeiros e naturais senhores delas. 2 

2'Afonso da Silva, José, Curso de Direito Constitucional Positivo. Ed. Malheiros, 18.ª edição, revista 
e atualizada, pp. 831. 
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De ver-se então que a r. decisão combatida é equivoca 

haja vista que determina a suspensão do procedimento administrativo de 

demarcação para efeito de resguardar o "direito dos Requerentes não serem 

alijados de suas propriedades, inclusive sem direito à inderâzação", quando se 
' 

sabe que não é o procedimento demarcatório que cria uma posse 
imemorial, um habitat indígena, posto que ele, o procedimento, somente 
delimita a área indígena de ocupação tradicional. 

MINJSTÉl'110 PÚBL1CO FEDERAL 

III - Da Afronta da Decisão à Lei n," 6.001/73 

Sem embargo na natureza do procedimento de demarcação 

de terras indígenas não criar direitos e tampouco afrontar o direito de 

propriedade de particular, à conta mesmo de que o art. 231 da Carta Magna 

reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras de ocupação 

tradicional, destinadas a sua posse permanente, a decisão do Juiz da 3.ª Vara 

Federal de Mato Grosso também afronta o § 2.0 do art. 19 da Lei n,? 6.001/73, 

que dispõe expressamente: 

"Contra a demarcação processada nos termos deste artigo 

não caberá a concessão de interdito possessório, 
facultado aos interessados contra ela recorrer à ação 

petitória ou a demarcatória" 

5 



Como se vê, entendeu o legislador que o 

reconhecimento da posse indígena se sobrepõe a qualquer outro, indicando 

que contra este não cabem discussões nos limites das ações possessórias; 

admitidas tão-somente aquelas que se refiram ao pfetenso direito de 
' 

MINISTÉRIO PÚBLtCO FEDERAL 

propriedade do interessado. Isso decorre de dispositivo constitucional, ora 

consubstanciado no § 6.0 do art. 231 da Carta Magna, que estabelece a 

nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer ato que tenha por 

objeto a posse das terras ocupadas pelos índios. 

Neste sentido o entendimento dos Tribunais como se pode 

observar da interpretação dada pelo então Tribunal Federal de Recursos, 

posteriormente mantida pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente 

através dos votos dos Ministros WILLIAM PATTERSON e MOREIRA 

ALVES: 

. .. "O interdito proposto teria vida efêmera ante as 

disposições do art. 19, parágrafo segundo, da Lei n,? 6.001, 

de 19 de dezembro de 1973. Por força da regra inserida no 

citado édito, que reputamos constitucional, ex vi do art. 4.0, 

inciso IV, e 198, da Carta Maior, contra a demarcação 

promovida pela FUNAI não cabe interdito possessório mas 

tão somente, ação petitória ou demarcatória. 

A intenção do legislador aqui foi exatamente 

impossibilitar medidas judiciais, de caráter urgente, 

capazes de obstacular a ação administrativa do Estado 

na execução dos serviços de demarcação sob a forma 

6 



MINISTÉRIO PÚBL:ICO FEDERAL 

isso dizer aquele que o ato de demarcar-se áreas 
consideradas indígenas ou as destinadas "a posse e 
ocupação pelos índios •.. " não constiníi ato turbativo da 

1 

posse, embora se faculte ao proprietário o uso das ações 

petitórias ou demarcatórias, após concluída a demarcação 

administrativa, como forma de proteção ao seu direito de 

propriedade." (R. T. J. 107/805) 

Ou seja, ao pretenso interessado em terras declaradas como 

de posse permanente indígena cabe, por força de lei, perseguir o seu direito 

por qualquer via que não a possessória, sob pena de ser este declarado 

carecedor do direito de ação em face da impossibilidade jurídica do pedido 

(art. 267, VI, do CPC). 

E nem se diga não tratar-se de pretensão possessória. 

Como conseqüência da Portaria que determinou à FUNAI 

que procedesse à demarcação da área, para posterior homologação pelo 

Presidente da República, os Autores interpuseram ação cautelar inominada 

combinada com produção de prova para o fim de suspender os seus efeitos, 

obtendo, então, decisão que determinou a paralisação de toda a 

demarcação administrativa. 

O caráter possessório da medida é indiscutível. Os Autores 

dizem-se proprietários de seis áreas que se encontram no perímetro de Terra 

7 



MINISTÉRIO PÚDLICO FEDERAL 

Indígena KAYABI (reconhecida na Portaria Declaratória n,? 1.149, de 02 de 

outubro de 2002), de modo que a natureza da decisão liminar implica em 

concessão de interdito possessório, nada obstante tenha sido proposta ação 

cautelar, até porque a própria liminar afirma que 

"é dos princípios constitucionais do contraditório, ampla 

defesa e devido processo legal deduz-se facilmente ser 

direito dos Requerentes não serem alijados de suas 
propriedades, inclusive sem direito à indenização, antes de 
ver produzida em juízo prova peficial que estabeleça a 

verdadeira situação jurídica das terras em lide perante o art. 

231 da Constituição Federal" 

Indiscutível, pois, que a medida cautelar deferida reveste-se 

de nítido caráter possessório, a despeito dos Autores utilizarem-se da 

argumentação de que são proprietários. É que se a ação tem caráter petitório 

não se poderia conceder-lhe a liminar, por absoluta impossibilidade legal. 

O que o legislador buscou ao vedar o uso de ações 

possessórias não foi somente estabelecer um rito mais lento, formal, de 

maneira a obstruir qualquer medida de antecipação de direito ou de natureza 

cautelar, que pudesse obstar a ação estatal em detrimento de um povo 

reconhecidamente em situação de fraqueza, para se beneficiar interesse 

notadamente privado, numa visão individualista, historicamente superada pelo 

Direito. 
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combatida não andou com acerto quando suspendeu o 

administrativo de demarcação. 

MINISTÉRIO PÚBL:ICO FEDERAL 

É que a edição da Portaria n.º 1.149, d~ 02 de outubro de 
1 

2002, obedeceu a procedimento administrativo regularmente instaurado e que 

teve início com a constituição de Grupo de Trabalho para a identificação e 

definição dos limites da Terra Indígena KA Y ABI. Todas as etapas do 

procedimento administrativo foram percorridas; foi publicado o relatório de 

identificação no Diário Oficial da União; aberto prazo para contestação, e, 

finalmente, editada a portaria de declaração. 

Nenhuma mácula existiu quanto a competência das 

diversas autoridades que conduziram o procedimento de demarcação, 

porquanto todas elas encontram-se legitimamente investidas de suas 

atribuições; tampouco há que se falar na incidência de abuso de poder, porque 

agente algum excedeu os limites de sua competência na prática de atos 

administrativos e tampouco desviou-se dos fins objetivados pela lei e exigidos 

pelo interesse público. 

Não há nenhum vício quanto ao objeto da Portaria n," 

1.149, de 02 de outubro de 2002, porque, à evidência, não se violou a lei, 

regulamento ou qualquer ato normativo (art. 2.º, parágrafo único, "e", da Lei 

n.? 4.717/65). O objeto do ato declaratório, no mais, é lícito, possível (de fato 

e de direito), moral e determinado, posto que incide sobre área indicada em 

estudos antropológicos como de ocupação tradicional indígena. 
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Não incide ainda nenhum vício de forma, porque preterição 

alguma de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato 

ocorreu. A declaração de área indígena se dá mediante portaria. Nada mais; 

nada menos. i 
i 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Vício algum quanto ao motivo existe. A área declarada 

indígena é de ocupação tradicional dos índios do KA Y ABI, fato identificado 

nos estudos de antropologia e reconhecido durante o procedimento de 

demarcação. 

O ato de declaração da Terra Indígena KA Y ABI também 

observou a finalidade da lei, atingindo o objetivo perseguido na Constituição 

Federal e normas de regência, que é o reconhecimento pela Administração 

Pública da posse indígena, na forma e extensão identificadas nos estudos 

técnicos e mediante regular procedimento de demarcação. Há plena 

conformação do ato com a regra de direito, mas, também, com o interesse 

público de defesa e proteção dos direitos indígenas. 

Se na Portaria n,? MJ/645/91 fazem-se presentes os 

elementos estruturais do ato administrativo, isto é, manifestação de vontade 

emanada de órgão competente; o motivo, ou razão do ato, que não é livre, 
como nas relações privadas, mas tem de ser estritamente legal, assentado 

sempre no interesse público; o objeto, que reside na declaração que, pelo ato, 

se traga à ordem jurídica; a finalidade, que é o resultado prático que se 

procura alcançar; e a forma, meio pelo qual o ato pronuncia na ordem jurídica; 
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liminar. 

Bem de observar que os Autores da presente ação, sem 
' 

sucesso, pleitearam igual medida perante o Superior Tribunal de Justiça 

(mandado de segurança n,? 8.882/DF), tendo restado assentado no voto do 

Ministro LUIZ FUX que o 

"exame do referido relatório infirma o argumento do 

Impetrante relativo ao descumprimento do devido processo 

legal administrativo, uma vez que os procedimentos 

atinentes à demarcação das terras indígenas foram 

regularmente observados pela FUNAI, revelando, assim, 

ausência do fumus boni iuris sustentado pela Impetrante." 

Se o procedimento administrativo de identificação e 

delimitação da Terra Indígena KA Y ABI transcorreu sem sobressaltos, a tanto 

que diversas contestações para a defesa de pretensos direitos de propriedade 

foram rechaçados pelo Poder Judiciário, vício algum de ordem antropológica 

existe e/ou foi identificado pelos Autores a justificar o afastamento liminar de 

suas conclusões. 

Atente-se aqui para a circunstância de que os Autores 

pretendem infirmar todo um longo procedimento de identificação de terra 

indígena escudado em simples manifestação unilateral de um pretenso 

"cientista social e ex-funcionário da FUNAI", o qual, sem base teórica e 
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empírica, 

simplesmente afirma que "não há "indícios da presença física dos KA Y ABI 

ou qualquer outra etnia indígena na área em que está sendo ampliada pelá 

nova demarcação, e que se situa na margem esquerda adentro do Rio Teles 
' 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Pires no Estado do Mato Grosso". 

Com precisão os argumentos trazidos pelos Autores foram 

bem refutados pela antropóloga PATRÍCIA DE MENDONÇA RODRIGUES, 

quando assim se expressou ( doe. anexo): 

"Não vou aqui resumir o extenso relatório de 

identificação, mas apenas lembrar que a área em questão 

não só é de uso cotidiano e permanente para as atividades 

de subsistência dos Kayabi desde o início do século 

passado, pelo menos, como também dos índios Munduruku 

que moram em uma grande aldeia, na Terra Kayabi, mais 

ao norte. Além disso, existe um grupo de índios Apiaká que 

mora na área do Mato Grosso e que recentemente solicitou 

à FUNAI a identificação de uma área indígena própria, em 

parte sobreposta à Terra Indígena Kayabi identificada. 

Outro fato relevante é que até poucos anos atrás atuava na 

região uma "Frente de Atração" da FUNAI, cujo objetivo 

era estabelecer contatos pacíficos com um outro grupo de 

índios Apiaká. Este último optou historicamente por viver 

isolado da sociedade nacional em função dos ataques 

violentos sofridos no início do século passado. Por motivos 

13 



MINISTÉRIO PÚBL1CO FEDERAL 

internos à FUNAI, 

mas não significa que os índios isolados em questão 

deixaram de existir, estando agora mais do que nunca 

vulneráveis à pressão da sociedade envo~vente. 

Os índios Kayabi e Munduruku, em razão da 

expansão histórica da sociedade nacional, atualmente têm 

suas aldeias situadas na margem direita ou leste do Rio 

Teles Pires (Pará), mas já tiveram aldeias do outro lado do 

rio e, mais importante, nunca deixaram de freqüentar a 

margem esquerda ou oeste (Mato Grosso) para as 

atividades fundamentais de caça, pesca e coleta. E os 

Apiaká, isolados ou não, moram efetivamente do lado do 

Mato Grosso, objeto de disputa pelos requerentes, que 

alegam não haver vestígios de ocupação indígena. A 

ausência de "provas da existência de cemitério ou local 

sagrado dos referidos índios", no sentido de provas fisicas 

ou visíveis, não é argumento válido, na medida em que a 

Antropologia tem mostrado há décadas - o que o Sr. 

Siqueira mostra desconhecer - a plena legitimidade e 

validade da memória oral coletiva das populações 

indígenas a respeito do seu passado. Tal legitimidade é 

reconhecida pelo órgão indigenista oficial, amparado pela 

própria Constituição Brasileira, que não requer a realização 

de pesquisa arqueológica no processo de identificação de 

áreas indígenas. 
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o que não é verdade e poderia ser comprovado 

arqueologicamente, a Constituição considera como terras 

tradicionalmente ocupadas as áreas de 1 perambulação que 
1 

possibilitam as atividades de caça, pesca e coleta, pois o 

conceito de posse indígena, além de ter uma dimensão 

coletiva, não se limita aos locais exatos onde existem ou 

existiram aldeias e cemitérios sagrados, sobre o que o Sr. 

Siqueira também demonstra ignorância. A documentação 

histórica analisada e os relatos orais do grupo revelam que 

toda a área objeto de disputa judicial era e é utilizada para 

as atividades econômicas mencionadas, tendo sido habitada 

por grupos familiares, ao longo do século passado, em 

diversos lugares. E como mostra uma tese de doutorado 

feita com os Kayabi de outras áreas indígenas, citada no 

relatório, este é um povo essencialmente caçador. Tal 

característica tem sido mantida principalmente pelos 

Kayabi em questão, que até recentemente puderam viver 

em uma região imune aos desmatamentos devastadores. 

Basta um mínimo de informação para saber que a 

existência de caça e pesca, de modo a se manter a 

reprodução física e cultural do grupo, dentro de seus 

padrões tradicionais, conforme garante a Constituição 

Brasileira, depende da preservação ecológica de uma região 

maior. 
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Desse modo, também é sem 

argumentação de que documentos produzidos pelo 

Ministério da Defesa, a respeito do Campo de Provas 

Brigadeiro Velloso, atestam a inexistência de índios na área 
1 

incidente sobre o Campo de Provas. O relatório mostra a 

grande preocupação, à época, com a preservação do Rio 

Cururuzinho, o principal rio da área indígena, cujas 

cabeceiras nascem na área ocupada pela Aeronáutica. Até 

hoje, o Rio Cururuzinho, atualmente procurado pelos 

adeptos de ecoturismo e pescaria esportiva, é o principal rio 

do território indígena não afetado pelas atividades de 

garimpo endêmicas na região do Tapajós e Teles Pires, que 

ainda conta com cerca de 30.000 pessoas dedicadas à 

extração do minério. O Rio Teles Pires foi gravemente 

contaminado pelo mercúrio desde os anos 60, de modo que 

a principal fonte de pescaria dos Kayabi ainda é o Rio 

Cururuzinho, onde os índios moraram em sítios diversos no 

último século. Conforme demonstrou pesquisa realizada 

entre os Kayabi e Munduruku por uma equipe de 

professores da Universidade de Brasília, especialistas das 

áreas de Química e Medicina, a partir do ano de 2000, a 

população Kayabi foi a mais afetada pela contaminação do 

mercúrio despejado no Rio Teles Pires nos últimos anos. 

Alguns membros do grupo apresentaram índices alarmantes 
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de contaminação e foram orientados a evitar o 

diário dos peixes mais contaminados". 
Diante da existência comprovada e reconhecida j_ 

pelo próprio órgão indigenista oficia] e outros órgãos 
' 

oficiais que atendem a população indígena local, como a 

FUNASA, além da população regional não-índia - de pelo 

menos três grupos indígenas diferentes que habitam e 

utilizam economicamente a área disputada, pode-se, no 

mínimo, questionar a competência técnica do Sr. Carlos 

Siqueira, que não foi capaz de constatar o óbvio em suas 

pesquisas. O técnico mencionado chega a afirmar, 

contraditoriamente, que "não existe atividade produtiva na 

demarcação pretendida dentro dos limites do Estado do 

Mato Grosso, pois até para pescar no Rio Santa Rosa os 

índios Kayabi pedem autorização para o funcionário da 

Agropecuária Apiacás Ltda., Fazenda Santa Rosa" (item 

4.2). O fato dos índios pedirem autorização para pescar na 

área ocupada pela fazenda, que ironicamente utiliza o nome 

de um grupo indígena existente no local, não é indício de 

que a área não é indígena, mas justamente o contrário: 

apenas revela que as práticas tradicionais agora estão 

submetidas à violenta pressão de grupos economicamente 

poderosos que invadiram o território indígena nos últimos 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

anos." 

4 Barbosa, A. C., Ferrari, 1., Souza, J. R., Rodrigues, P. M. 2002. Avaliação da Contaminação por 
Mercúrio na Terra Indígena dos Munduruku do Pará. ln ''Demarcando Terras Indígenas 11" (ed. 
Gramkow). FUNAI/PPT AL/GTZ. 
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Isto é, todos os elementos de prova colhidos 

realização do Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena 

KA Y ABI demonstram que a área em disputa é de ocupação tradicional dos 

KA Y ABI, utilizada para o exercício de suas principais ~tividades de caça, 
1 

pesca e coleta, segundo seus padrões de uso e costume, cuja preservação e 

manutenção é indispensável à sua reprodução física e cultural. 

M1~1SJÉRIO PÚBLt.cO FEDERAL 

V - Do Aspecto Fático Subjacente 

Os documentos trazidos aos autos demonstram que a Terra 

Indígena KA YABI encontra-se em processo de degradação crescente. 

Fazendeiros, madeireiros e grileiros de terras públicas vêm se mobilizando 

para a ocupação de seus recursos naturais, exemplo evidente maior não 

existindo que o desencadeamento da própria ação cautela inominada ora 

debatida. 

De fato, a presente ação como as demais ( quatro mandados 

de segurança impetrados no STJ 5) somente evidenciam a articulação desses 

'.:..) grupos para a apropriação predatória dos recursos naturais da Terra Indígena 

KA Y ABI, a tanto que o laudo do "cientista social" CARLOS ANTÔNIO DE 

SIQUEIRA foi precisamente encomendado pela MADEIREIRA E 

COLONIZADORA BIGUÁ LTDA e pela empresa AGROPOSTORIL 

MADEIREIRA E COLONIZADORA SANHAÇO LTDA. 

5 MS 008755-DF; MS 006882-DF; MS 008873-DF; e MS 008874-DF 
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A indefinição de limites da Área Indígena KA Y ABI 

somente tende a agravar essa situação, haja vista que o tempo conspira contra 

os interesses desse povo indígena na preservação do sru território, cuja 
1 

integridade é de fundamental importância para a sua sobrevivência. 

Dessa feita, além de juridicamente contrária à Carta 

Magna, a decisão judicial agravada age e promove um quadro de indefinição e 

insegurança para o povo KA Y ABI, colaborando e mesmo incentivando ações 

de violência, ocupação ilícita da terra e exploração devastadora de seus 

recursos naturais, cujo aniquilamento certamente se revelará fatal para o 

desfecho dessa comunidade, quando nada para o seu modo de vida tradicional. 

É o que diz a carta-denúncia escrita pelos próprios 

KA Y ABI e dirigida à FUNAI/Procuradoria da República ( doe. anexo): 

" ... Ressaltamos que os crimes ambientais que os brancos 

que estão cometendo dentro do perímetro a demarcar de 

nossa terra continuam, de uma forma maçante e ritmo 

acelerado, portanto teremos que agilizar logo a demarcação 

e homologação de nossa terra, antes que amanhã seja 

tarde .. " 

Fica patente, portanto, que não se está a discutir no 

presente recurso a natureza da área. Essa questão foi o objeto de análise de 

todo o procedimento administrativo de identificação da Terra Indígena 
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decisão acatada, na medida em que ela nega, em ação possessória, o 

cumprimento de um dever da União Federal de executar a demarcação da área 

indígena já perfeitamente identificada. 

VI - Do Pedido 

O art. 558 do Código de Processo Civil alberga a 

possibilidade do relator conceder, a requerimento do Agravante, a suspensão 

do cumprimento da decisão liminar, até o pronunciamento definitivo da turma, 

dês que relevante o fundamento e possível a ocorrência de lesão grave ou de 

difícil reparação. 

Ora, a exeqüibilidade da decisão que suspende o processo 

de demarcação da Terra Indígena KA Y ABI traz profunda insegurança para a 

referida comunidade, ao tempo em que tolhe um dever fundamental do Estado 

Brasileiro de promover a demarcação e a proteção da área, que, como 

afiançado, restou perfeitamente identificada em longo e acurado procedimento 

~,_... administrativo. 

Ademais, a ausência de demarcação da área indígena 

contribui decisivamente para a implementação e o aprofundamento dos 

movimentos de devastação ambiental em curso, contribuindo, destarte, para 
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ação dos grupos que agem para apropriação não somente dos recursos naturais 

mas da própria área da União Federal. 

MINl~TÉ~IO PÚBLICO FEDERAL 

Não é demasiado dizer também que os danos ambientais e 

etno-ambíentais em curso são de difícil, senão impossível reparação, pelo que 

somente uma ação eficaz da União Federal pode coibi-los, situação essa 

impossível de ocorrência sem a ultimação do processo de demarcação, para o 

qual, é bom dizer, já foram concluídos os processos de licitação e de 

contratação da empresa responsável pelos trabalhos. 

Isso posto, o Ministério Público Federal solicita seja 

concedido efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, de maneira 

a afastar a decisão liminar do MM. Juiz Federal da 3.ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Estado do Mato Grosso que suspendeu o processo de 

demarcação da Terra Indígena KA Y ABI. 

Requer, ainda, o Ministério Público Federal seja julgado 

procedente o recurso de agravo de instrumento, de forma a revogar, em 

definitivo, a r. decisão liminar que determina a suspensão do procedimento de 

demarcação da Terra Indígena KA Y ABI. 

Cuiabá, 28 de setembro de 2004. 

Mário L~e Avelar 

ProcuradJ da República 
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Patrícia de Mendonça Rodrigues 
SQS 107, Bloco H, apt. 601 
Brasília - DF 
CEP 70346-080 
Tel: (061) 4438538 
e.mail: dituhe@hotmail.com 

Brasília, 17 de setembro de 2004 

Dr. Mario Lúcio A velar 
Procurador da República no Mato Grosso 
Rua Osório Duque Estrada, s/nº - Ed. Capital - 3° e 6° Andares 
Bairro Araés 
78.005-720 CUIABÁ-MT 
Tel: (65) 612 - 5060 

DO< 

( Sr. Procurador, 

Em 31.8.04, o Sr. César Augusto Bearsi, Juiz Federal da 3ª Vara Federal de Mato 

Grosso, concedeu liminar favorável ao pedido do escritório de advocacia "Maia, Fusco e 

Furtado Advogados Associados" (Processo nº 2004.36.00.002130-5) em favor da 

suspensão dos efeitos da Portaria nº 1149/02, do Ministério da Justiça, que determina a 

demarcação administrativa, pela FUNAI, da Terra Indígena Kayabi, com uma superficie de 

1.053.000 ha, situada nos municípios de Jacareacanga (PA) e Apiacás (MT). A liminar 

determina também a imediata realização de prova pericial antropológica. Na condição de 

antropóloga autora do Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Kayabi, 

dirijo-me a V.Sa. para apontar reswnidamente os fatos e argumentos distorcidos que são 

apresentados pelos advogados mencionados. 

Em primeiro lugar, não sou nem jamais fui "integrante do quadro da FUNAI" (item 

3.2). Trabalhei como antropóloga contratada temporariamente pela FUNAI durante onze 

meses, de agosto de 1991 e junho de 1992, quando saí voluntariamente para elaborar a 

minha dissertação de Mestrado para a Universidade de Brasília, sobre o grupo indígena 

Javaé, defendida em junho de 1993. Alguns meses depois, fui convidada pela FUNAI para 

atuar como colaboradora, dada a falta de antropólogos do quadro interno disponíveis, e 

realizar a identificação conjunta das Terras Indígenas Munduruku e Kayabi. Dediquei-me 
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exclusivamente a este trabalho de dezembro de 1993 até setembro de 1994, incluind~~JJ~f 

pesquisa de campo e a elaboração de dois relatórios completamente diferentes sobre duas 

terras indígenas vizinhas. Em 12.11.93, a FUNAI expediu a Portaria nº 1137/93, 

concedendo 60 dias de prazo para a entrega dos relatórios, incluindo o período de pesquisas 

de campo, o que foi evidentemente insuficiente, dada a complexidade das situações 

envolvendo as duas áreas em questão. 

A Terra Indígena Munduruku abrangia mais de 5.000 índios na época e uma área de 

cerca de 2.300.000 ha, demandando uma justificativa solidamente fundamentada em dados 

antropológicos e históricos. No caso da Terra Kayabi, não havia nenhum material histórico 

ou etnográfico produzido sobre aquele grupo Kayabi específico, que tinha uma história 

diferente dos Kayabi do Rio dos Peixes (Ml'), a terra de origem mítica de todos os Kayabi, 

ou dos Kayabi do alto Xingu, para lá levados pelos irmãos Villas-Boas. Deste modo, o 

relatório sobre os Kayabi demandou esforço maior de pesquisa e análise da documentação 

que, embora esparsa, era repleta de referências sobre os Kayabi que saíram do Rio dos 

Peixes e chegaram à terra onde vivem atualmente, há mais de um século, depois de um 

período de migrações forçadas pelo avanço das frentes de expansão que fragmentaram o 

vasto território original. O relatório final ressaltou as coincidências impressionantes entre 

os relatos produzidos pela memória oral dos atuais Kayabi a respeito do antigo histórico de 

ocupação da área e o que foi encontrado nos documentos consultados. 

Em função da situação relatada, a FUNAI editou a Portaria nº 551/94, em 6.6.94, 

mudando de 60 para 180 dias o prazo de entrega dos relatórios, o que se revelou também 

insuficiente. Omitindo o fato de que foram dois e não um relatório apenas elaborado, os 

requerentes argumentam que, na condição de "integrante do quadro da FUNAI", eu teria 

descumprido o prazo legal para a apresentação do relatório de identificação, questionando 

assim a validade legal do Processo FUNAI/BSB/1776/82, relativo à Terra Indígena Kayabi. 

O que é importante enfatizar aqui é que o descumprimento do prazo estabelecido em 

nenhum momento tem como conseqüência a nulidade do relatório produzido. Poderia gerar 

O quando muito e mesmo assim apenas em tese O, a punição de quem acaso houvesse 
perdido o prazo, o que não ocorreu na época pelo fato de eu estar atuando como 

colaboradora externa da FUNAI e porque os próprios funcionários do Departamento 
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Fundiário reconheceram que era necessário um prazo maior para a finalização dos dois · - ·-·~· 
relatórios. 

Os advogados contratados argumentam também que o Relatório de Identificação e 

Delimitação da Terra Indígena Kayabi "deixou de observar as disposições contidas no 
Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1.996, que trata do procedimento administrativo de 

demarcação de terras indígenas", assim como a Portaria nºl4/MJ, de 9.01.1996, "que 

estabelece regras sobre a elaboração" dos relatórios de identificação e delimitação de terras 

indígenas. Em outras palavras, o relatório estaria "incompleto em seu conteúdo e não 

autoriza a conclusão que há ocupação tradicional por índios, de qualquer etnia, da área 

objeto da Portaria MJ nº 1.149/02." Os requerentes citam a Constituição Federal, na qual se 

fundamentam o Decreto nº 1.775 e a Portaria nº 14/MJ, que define como terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios aquelas "por eles habitadas em caráter permanente, 

as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 

cultural, segundo seus usos e tradições". 

A conclusão dos advogados de que os Kayabi ou qualquer outro grupo indígena 

nunca teriam habitado a área do Mato Grosso "em tempo algum, em caráter permanente", é 

baseada nas opiniões do Sr. Car1os Antônio de Siqueira, "Cientista social e ex-funcionário 

da FUNAl", que emitiu um parecer técnico para as empresas interessadas na suspensão da 

demarcação da área total, que engloba áreas vizinhas do Mato Grosso e Pará. As frágeis 

alegações do Sr. Siqueira, para quem não há "indícios da presença fisica dos Kayabi ou 

qualquer outra etnia indígena na área em que está sendo ampliada pela nova demarcação, e 

que se situa na margem esquerda adentro do Rio Teles Pires no Estado do Mato Grosso" 

: (item 4.2 do pedido judicial) são facilmente desmontadas a partir de uma leitura do 
'-· 

relatório de identificação, que se baseou em farta documentação histórica e responsável 

pesquisa de campo. 

Não vou aqui resumir o extenso relatório de identificação, mas apenas lembrar que a 
área em questão não só é de uso cotidiano e permanente para as atividades de subsistência 

dos Kayabi desde o início do século passado, pelo menos, como também dos índios 

Munduruku que moram em uma grande aldeia, na Terra Kayabi, mais ao norte. Além disso, 

existe um grupo de índios Apiaká que mora na área do Mato Grosso e que recentemente 



solicitou à FUNAI a identificação de wna área indígena própria, em parte sobreposta à 

Terra Indígena Kayabi identificada. Outro fato relevante é que até poucos anos atrás atuava 

na região uma "Frente de Atração" da FUNAI, cujo objetivo era estabelecer contat~s 

pacíficos com um outro grupo de índios Apiaká, Este último optou historicamente por viver 

isolado da sociedade nacional em função dos ataques violentos sofridos no início do século 

passado. Por motivos internos à FUNAI, a Frente de Atração deixou de atuar, mas não 

significa que os índios isolados em questão deixaram de existir, estando agora mais do que 

nunca vulneráveis à pressão da sociedade envolvente. 

Os índios Kayabi e Munduruku, em razão da expansão histórica da sociedade 

nacional, atualmente têm suas aldeias situadas na margem direita ou leste do Rio Teles 

Pires (Pará), mas já tiveram aldeias do outro lado do rio e, mais importante, nunca deixaram 

de freqüentar a margem esquerda ou oeste (Mato Grosso) para as atividades fundamentais 

de caça, pesca e coleta. E os Apiaká, isolados ou não, moram efetivamente do lado do Mato 

Grosso, objeto de disputa pelos requerentes, que alegam não haver vestígios de ocupação 

indígena. A ausência de "provas da existência de cemitério ou local sagrado dos referidos 

índios". no sentido de provas físicas ou visíveis, não é argumento válido, na medida em que 

a Antropologia tem mostrado há décadas - o que o Sr. Siqueira mostra desconhecer - a 
plena legitimidade e validade da memória oral coletiva das populações indígenas a respeito 

do seu passado. Tal legitimidade é reconhecida pelo órgão indigenista oficial, amparado 

pela própria Constituição Brasileira, que não requer a realização de pesquisa arqueológica 

no processo de identificação de áreas indígenas. 

Além disso, mesmo que não existissem tais vestígios, o que não é verdade e poderia 

ser comprovado arqueologicamente, a Constituição considera como terras tradicionalmente 

ocupadas as áreas de perambulação que possibilitam as atividades de caça, pesca e coleta, 

pois o conceito de posse indígena, além de ter uma dimensão coletiva, não se limita aos 
locais exatos onde existem ou existiram aldeias e cemitérios sagrados, sobre o que o Sr. 

Siqueira também demonstra ignorância. A documentação histórica analisada e os relatos 
orais do grupo revelam que toda a área objeto de disputa judicial era e é utilizada para as 

atividades econômicas mencionadas, tendo sido habitada por grupos familiares, ao longo do 

século passado, em diversos lugares. E como mostra uma tese de doutorado feita com os 

Kayabi de outras áreas indígenas, citada no relatório, este é um povo essencialmente 



caçador. Tal característica tem sido mantida principalmente pelos Kayabi em questão, 

até recentemente puderam viver em uma região imune aos desmatamentos devastadores. 

Basta um mínimo de informação para saber que a existência de caça e pesca, de modo a se 

manter a reprodução física e cultural do grupo, dentro de seus padrões tradicionais, 

conforme garante a Constituição Brasileira, depende da preservação ecológica de uma 

região maior. 

Desse modo, também é sem fundamentação a argumentação de que documentos 

produzidos pelo Ministério da Defesa, a respeito do Campo de Provas Brigadeiro Ve11oso, 

atestam a inexistência de índios na área incidente sobre o Campo de Provas. O relatório 

mostra a grande preocupação, à época, com a preservação do Rio Cururuzinho, o principal 

rio da área indígena, cujas cabeceiras nascem na área ocupada pela Aeronáutica. Até hoje, o 

Rio Cururuzinho, atualmente procurado pelos adeptos de ecoturismo e pescaria esportiva, é 

o principal rio do território indígena não afetado pelas atividades de garimpo endêmicas na 

região do Tapajós e Teles Pires, que ainda conta com cerca de 30.000 pessoas dedicadas à 

extração do minério. O Rio Teles Pires foi gravemente contaminado pelo mercúrio desde os 

anos 60, de modo que a principal fonte de pescaria dos Kayabi ainda é o Rio Cururuzinho, 

onde os índios moraram em sítios diversos no último século. Conforme demonstrou 

pesquisa realizada entre os Kayabi e Mundurnku por uma equipe de professores da 

Universidade de Brasília, especialistas das áreas de Química e Medicina, a partir do ano de 

2000, a população Kayabi foi a mais afetada pela contaminação do mercúrio despejado no 

Rio Teles Pires nos últimos anos. Alguns membros do grupo apresentaram índices 

alarmantes de contaminação e foram orientados a evitar o consumo diário dos peixes mais 

contaminados 1• 

Diante da existência comprovada e reconhecida - pelo próprio órgão indigenista 
oficial e outros órgãos oficiais que atendem a população indígena local, como a FUNASA, 

além da população regional não-índia - de pelo menos três grupos indígenas diferentes que 
habitam e utilizam economicamente a área disputada, pode-se, no mínimo, questionar a 
competência técnica do Sr. Carlos Siqueira, que não foi capaz de constatar o óbvio em suas 

pesquisas. O técnico mencionado chega a afirmar, contraditoriamente, que "não existe 

1 Barbosa, A. C., Ferrari, I., Souza, J. R., Rodrigues, P. M. 2002. Avaliação da Contaminação por Mercúrio 
na Terra Indígena dos Munduruku do Pará. ln "Demarcando Terras Indígenas II" (ed. Gramkow). 
FUNAJIPPT AUGTZ. 
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atividade produtiva na demarcação pretendida dentro dos limites do Estado do 

Grosso, pois até para pescar no Rio Santa Rosa os índios Kayabi pedem autorização para o 

funcionário da Agropecuária Apiacás Ltda., fazenda Santa Rosa" (item 4.2). O fato dos 

índios pedirem autorização para pescar na área ocupada pela fazenda, que ironicamente 

utiliza o nome de um grupo indígena existente no local, não é indicio de que a área não é 

indígena, mas justamente o contrário: apenas revela que as práticas tradicionais agora estão 

submetidas à violenta pressão de grupos economicamente poderosos que invadiram o 

território indígena nos últimos anos. 

Finalmente, a não realização do levaniamenlu fundiário na área incidente nu Estado 

<lo Mato Grosso, à época 1 ~ 1 11 1 ' , 1 1 , 1 . uu::. L1<11Ja111us ue liamµu, ç apieseruaua pe1m, ret1ue1t:lllt::S, ue 

founa desvirluada, corno :se: fosse um descuido da autora do 1datório de identificação. 

Apesar deste ter sido realizado dois anos antes da vigência <lo Decreto n? 1.775/96, o 

decreto anterior também ex1gía o levantamento fundiário nas terras objeto de identificação 

e delimitação. Assim, o planejamento da pesquisa de campo incluiu o levantamento 

fundiário respectivo, mas foi feito de acordo com os poucos dados disponíveis pela f:lJNAI 

à época, cm razão do abandono histórico dos Kayabi pelas instituições governamentais até 

então. Sabia-se apenas que os Kayabi moravam na área denominada Kayabi Gleba Sui, 

situada no sul do Estado <lo Pará, e cuja revisão era uma antiga reivindicação desses índios. 
Não havia qualquer registro nos processos <la FUNAl sobre a efetiva ocupação territorial 

<los Kayabi, incluindo tenas incidentes no Estado do Maio Grosso, do oulro lado do Rio 

Teles Pires, o que só a pesquisa de campo antropológica veio demunsuai. Desse modo, u 
planejamento 1 dativo ao levauíamenlo Iundiário e lia! lo, ial, incluindo as verbas necessái ia::, 

para deslocameulu e huspedageur, abrangeu apenas teu as situadas no Estado do Pará, 

L objeto de pesquisa na época. No relatório final, foi sugeridu que a FUNAl desse 

conlinuidade aos procedimentos, realizando os levantamentos relativos à nova área 
identificada no Mato Grosso, o que não ocorreu até o presente momento em razão de 

diversos componentes políticos, históricos e burocráticos internos e externos à PUNA!. Em 

seu pedido judicial, os requerentes enfatizam apenas a não realização do levantamento 

fundiário e cartorial na parte do Mato Grosso, omitindo completamente as razões que 

levaram a esse fato e que foram explicitadas detalhadamente no relatório antropológico. 

' 
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Agradeço antecipadamente a atenção dispensada e coloco-me à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que forem necessários. 

Patrícia de Mendonça Rodrigues 
Doutoranda em Antropologia pela Universidade de Chicago (EUA) 
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435/437, petição da parte Autora de fls. 450/456, Funai de 
tis. 448/449 e petição do MPF de fls.549/552. 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 3ª Vara/MT, Av. 
Historiador Rubens de Mendonça, 1731, Edifício Centro 
Empresarial Paiaguás, nesta Capital. 

Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 2004. 

~o&é ~~ da <g,unk 
Juiz Federal da 5ª Vara/MT 
Em exercício da 3ª Vara/MT 
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: FRANCISCO DE LINO DE PAIVA E OUTROS 
: JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA 
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da 
República signatário, no uso de suas atribuições legais, vem, à presença de Vossa 
Excelência, expor e ao final requerer o que segue. 

Vossa Excelência determinou a realização de perícia 

antropológica para o fim verificar se a área de terra declarada pela FUNAI como 

de ocupação tradicional dos índios Kayabi atende aos requisitos estabelecidos na 

Constituição Federal. 

A fls., Vossa Excelência facultou às partes e ao Ministério 

Público Federal a indicação de assistente técnico, na forma da lei, para acompanhar 

os trabalhos periciais. 
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-~ 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Pois bem, nesse sentido, entendendo que a realização dos 

trabalhos de perícia antropológica demandam acompanhamento por agente 

especializado, o Ministério Público Federal vem indicar o Sr. MARCO PAULO 

FROES SCHETINO, antropólogo, servidor do Ministério Público Federal, para os 

trabalhos, sendo que, desde já, apresenta os seguintes quesitos os quais deverão ser 

respondidos pelo Sr. Perito: 

1. No panorama etno-histórico há referências que registram a presença de 

indígenas Kayabi, Apiacá e Munduruku na Região do Rio Teles Pires/MT, Pontal 

Apiacá ? Citar os autores, obras, mapas etc. 

L. 2. A terra em questão é indígena? 

3. A região do Rio Teles Pires/MT, onde localiza-se a Terra Indígena Kayabi pode 

ser analisada como sendo indígena? 

4. Há um exercício Kayabi de ocupação territorial que obedeça um ciclo sazonal, 

um padrão de ocupação e uso de recursos naturais? Em caso afirmativo esgote o 

tema. 

5. Os estudos de identificação e levantamento ocupacional para definir limites da 

{_~ Terra Indígena Kayabi, especificamente na área em litígio, esgotou a investigação 

e constatação de vestígios da existência de aldeias tradicionais, cemitérios, locais 
onde buscam ou buscavam materiais para produção de artefatos, locais de uso 
tradicional na forma preconizada no artigo 231e §§ da CR/88? 



• 

6. Os Índios Kayabi foram levados da terra tradicional, da área Kayabi/MT, 

qualquer outra área? 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

7. A área em litígio encontra-se, toda ou em parte, encravada no interior da área 

originalmente ocupada por índios Kayabi? 

8. As terras em litígio encontram-se inseridas no universo tradicional de ocupação 

indígena Kayabi? 

9. Os indígenas da área do Pontal/MT sofreram interferência na extensão 

territorial devido ao uso de política indigenista que firmava acordos e cedia 

certidões com o escopo de troca de terras originais por projetos econômicos ou 

outros interesses? Discorra. 

10. Houve conflito e/ou processo de expulsão dos índios da terra? 

11. De quando data a posse não indígena da terra em questão? 

12. Como foi exercida a posse não indígena da terra? 

13. Há relatos indígenas sobre a forma da posse exercida pelos não índios? Quais? 

14. Os índios mantém vínculos com a terra ainda não reconhecida? Quais? 

15. Os índios sofreram ou sofrem algum tipo de pressão ou ameaça pelo interesse 
em ver reconhecido seu território? Quais? 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

exercidas atividades produtivas pelos índios no local? Em caso positivo quais? 

Cuiabá, 12 de setembro de 2004. 

Procurador da República 
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Distribuição por dependência 
Processo n" 2004.36.00.002130-5 
Ação Cautelar e/e Produção Antecipada de Provas. 

(__ Autores: Francisco Lino de Paiva e outros 
Réus: União Federal e Fundação Nacional do Índio. 
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Francisco Lino de Paiva e outros, devidamente qualificados 
nos autos em epigrafe, por sua advogada infra-assinada, em atenção a 
respeitável decisão de Vossa Excelência à fl. 625, vêm manifestar pela 
concordância aos honorários apresentados pelo Sr. perito Eugênio Gervásio 
Wenzel às fls. 615 a 623, bem como, ao início dos trabalhos, aproveitando a 
oportunidade para reiterar a indicação do perito assistente e quesitos, 
oferecidos pelos autores às fls.451 a 456. 

Nestes termos pede deferimento. 

Cuiabá, 09 de março de 2005. 

"(1/útea~ 
OAB/MT 8365 

qo 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

DECISÃO. 
1 

· I t -A formação de uma força tarefa, como proposta 
às fls. 573/4 não é adequada para a finalidade requerida, até 
porque tal grupo seria formado por algumas pessoas que fazem 
parte deste processo, e, como regra para imparcialidade não 
podem servir como parte e ao mesmo tempo como auxiliares do 
Juízo. 

li - Em que pese o pedido do MPF não ser cabível 
no presente caso, acolho a pretensão de fls. 573/4 como pedido 
de constatação, a ser realizado por Oficial de Justiça devidamente 
acompanhado de força policial. 

Ili - A SECLA para incluir no pólo ativo: Romilce 
Francisco Dias de Paiva, lvonete Cofodel de Souza e Solaini 
Aparecida Simonato Sella. 

2:' IV - Homologo a proposta de honorários periciais de 
fls. 605/610 e sua complementação às fls. 615/623, nos termos 
em que foi colocada. O valor dos honorários deverá ser 
depositado integralmente pelos Requerentes, no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. 

V - Na seqüência, designe-se data para início dos 
trabalhos periciais, intimando-se o perito e as partes. 

VI - Desde já fica deferido o levantamento de 50% 
do valor a ser deposito em favor do Expert, na data de instalação 
da perícia. 

VII - Fixo o prazo de 50 (cinqüenta) dias para 
conclusão dos trabalhos e apresel:ção do respectivo laudo, 
sobre o qual der erão manifestar as rtes no prazo sucessivo de 
1 O (dez) dias - primeiro os Requerei tes. 

V li - Intimem-se. 

CC.iabá, 14/04/20()5 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SECRETARIA DA 3ª V ARA 

CERTIDÃO N ° 067/2004 

CERTIFICO que em cumprimento às decisões de 
fls. 435/37,458, 572, 591, 625, 635 e 642 proferidas nos autos da 
Ação Cautelar Inominada nº 2004.2130-9, ajuizados por 
FRANCISCO LINO DE PAIVA E OUTROS contra FUNDAÇÃO 

(; NACIONAL DO INDIO - FUNAI/MT E OUTRO, compareceu nesta 
Secretaria, o Perito nomeado às fls. 435/37, EUGINIO 
GERVASIO WENZEL, CPF nº 205.716.820-49 para instauração da 
perícia. Compareceu a procuradora da parte autora Dra. Nívia 
Maria Miglioli, OAB/MT 8365, bem como o. seu assistente 
técnico Sr. Carlos Antônio de Siqueira (CPF nº 493.965.281-53) 
fl. 451. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 50 
(cinqüenta) dias, a partir desta data. Dada e passada nesta 
cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, aoetrinta 
dias do mês de maio de dois mil e cinco. Eu, 
(Tatiana Lopes de Lucena Ribeiro), Técnica Judiciária da Seção 
de Processamentos Cíveis da Terceira Vara, que a digitei e 
assino. 

~~ 
BENEDITA A. BARROS DE OLIVEIRA 

Diretora de Secretaria 

Perito: ::{~. G-e,/'--/ 
Procuradora dos Autores:--~~~--· _._· _ 

7 
Assistente Técnico dos Autores: ffeG ,, r ~ ~ , 
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De ordem do M.!v1. Juiz Federal da 3ª Vara/ J\.1T, Df ~; 
CESAR AUGUSTO BEARSJ, exoedido nos autos da Ação Cautelar Inominada rl 

& ~ 

2004.21~0.,!llj, em .:.;i.: :~RA;..;Cjb4..)J LINO DE PAIVA 'E OUTROS movem contrajs . 
.L \ , •• ' 

FUNAI E OUTROS, fica V. Sa. intimada a se manifestar, no prazo de 10 dias, sobrea 
impugnação dos requerentes, tendo em vista que algumas alegações feitas, ~~ 
confirmadas, podem gerar~ NULfDADE do laudo. · ~.J' 

Informo, ainda, que este Juízo se: situa na Av. Rubens 
de Mendonça, 4.BBS, Centro Político Adminístratlvo. Edifício Pórum 8 de Abril, CEP: 
78.050-000, Cuíaba/Ml', Fone: (65) 3614~5733 ~ 3614-5734 - -3614-5732, e-mail: 
03vara@mt.trf1.gc~1.br , ;: 

Por oportuno, solicito a V. Sa. ccmunícar o 'recebimento • 
deste fax. 

Atenciosarr.ente, 

, ..• ~~~ 
BENEDITA A. BARROS DE OLIVEIRA· 
Diretora de Secretaria da 3ª V axa/MT q3 
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FRANCISCO LINO DE PAIVA E OUTROS, qualmcados nos &utoo em 

epigrafe, Ação Cautelar Inominada e/e Antecipação de Prova que movem em deJsfavor de FUNDAÇÃO 
NACIONAL 00 INDrO - FUNA: , UNIÃO FEDERAL, por. seus ~dvogados adianta assoados, em 
atenção ao r, despacho da fl. 349, datado de li,je outuj,m de 29~i vém à ilustre pf&sença de Voosa 
Excelência apresentar J.MPUGNAÇÃO ao laudo pericial de fls. 689/&45: nos termos do pg~cer de uu 
A!!.IL~W Técnico, ressaltando, ni:1 oportunidade, os segulr.ma pontos: 

./ Após a ocnclusêo dos trabalhos a apresentação do laudo pericial, CONSTATOU~SE QUE O PERITO 
FOI O TRADüTOR DO LIVRO 'Os Kaiabi do Brasll Central: história e etnografia•, cs autoria de 
Georg Grünberg. No referido livro foi incluldo um posfácio, que propõe uma recontextualização de 

antigos fatos, juatarnenta para atender os . atuais interess&S do processo de identificação e 
delimitação da Terra lndlgena KayabL tornando, por conseguinte, extremamente~ o trabalho 
realizado ~elo perito. Aliás, é o que se constata da transcrição contida 110 inicio do laudo {capa); 

./ Consísícu-se t&mbém que em parlei a anterior, no caso ~suiá Missu", que tramitou, ou tramita, nessa 
Seçâo Judiciária {5• Vara), laudo aoresentsdo pelo perito continha falhas na vistoria, porqu;nto atD 

111s~u(Or atctve na árua para elaborar o laudo; 

SHiS Oi 11-i3!_0CO ''O"•CONJ. 140 
E.D1Flrno DEGK BRASIL SHCPPING 
Cl':P 716;1!5-20!) - LAGO nuL. 9HA8IUA-D1"' 
TEl • .(131) ;'sS4-17?'C. 7 FA>~ (6 ° J 3.M-1 l93 
er-melt; mffadvog6dOa@t,rti., l:i11, oor'n 

r.UA µJALMA rci;:RES 251 SL. 106 
CEP 38610--00C • UNAi · MG 
r ELE!=AX {36) 3iF'6-203~ 
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• José Batista dos Santos Fur. 1 
• JoQ.quim Guílherm . o · ~ 

• Tatyar~a F1.1rt;..1Jb F4sco P , soa \ ,., .. 
• Pc:trida Sóuza'.f~--- 

• Ftand::. Augusto l.lui ·\~_,,/ -------------~----~----------- ·-~--- 

v" O perito íncla seu laudo oom a aubvets~ da ordem da resµosta aos quesitos. Osveri.;i, sm], 
r1:1sponder primeiro os quesitos dos autoras, o que faz por último, dando a atea menor lmportfü1cia {o 

que vi:,rifioa facilmente pala extensãc das resposte;}; 

..r O parito judicial, ao contrário do que determina o artigo 431-A do Código ds Prooesso Civil, NÃO 

PERMITIU QUE O ASS!STl:NTE TÉCNlCO DOS AUTORES ACOMPANHASSI: O SEU 
TRABALHO DE COLETA DE OAOOS, imposslbfütar.do, assim, que estivassem nc mesmo ambiente 
1; contaxto para coleta de dados; 

./ O perito judioial SEQUER VISITOU AS AREAS OBJElO OA PRESENTE AÇÃO, nãti tendo, 
portanto, a minima condiçâo de afirmar a existência de qualquer .forma de ocupação ind!gi!na nas 
mesmas. Ressalta-se, neste ponto o seguinte questionamento: ~se na área sub judfcr;, exista 
ocupação, corno responder se o senhor perito não as visitou?', Diga-se da passagem, o peiito 
gastou apenas 2 (dois) dias para vistorJar 1.053.000 hectares; 

~ O perito judicial NÃO COLHEU O DEPOIMENTO DOS, PROP~IEt AR.IOS DOS IMÓVE(S RURAIS: 
muito menos de qualquer outro lnformante, salvo aquelas que, convenienterr'feiit&, serviriam ao 
propósito dos movimentos seciarnente militantes. Assim, o perito tem $ementa a posição, PARCIAL, 
de uma das partas envolvidas (!ndios); 

./ Ao responder os quesitos i e 2 o palito, psra demonstrar a ocupação indlgens na érea1 aponta o 
conhecimento do ecossleíema. NÃO APRESENTA O PERITO CONHECIMENTO SE AS AReAS 
OSJETO DA PRESENTE AÇÃO ES7Ã01 OU NÃO, OCUPA.DAS, HAl:UTADAS S lfTLILJ\OÃS 
PELOS INOIOS KAYABI; 

../ O perito sempre utiliza, como subterfúgio à ausêncit1 de dados concretos da área objeto da presente 
ação, infcrmaçõas do conlsstado relatório da FUNAI. Vale-se ssrnpíe da célebre frase: 4Cvnforme 

1 i · ' ( )ª reiatono ,... ; 

·----·.- .... ,.-,-·-·-·----~------~---- 
Si-11$ Qi 11-SLOCO ·o·-c::)NJ. MO 
f=PlF/ClO PECK BRASIL. 8:-11'.;PPING 
CE~ 71626-4!:'.ib - l-.4.GO au:.. - BRASÍUA-DF 
TEL.(61) 3~·1770 • FAX!S1}31'l4-13'33 
a-ml'\il: mtflildvogados@brt\..rt,o, com 

RL/A O..:AL..MA íôA.Fcli:$ 251 SL. 106 
CEP 38610-000 • UNAí • MG 
TEi_EFAX {3&:: ;'i67!S·20~3 
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~ MAIA, FUSCO E FURYADO ADVOGADOS ASSOCJADOS • !oão Agripino Maia 

./ O próprio perito RECONHECE QUE O TERRITÓRIO DE OCUPAÇÃO IMEMORIAL E 
TRADICIONAL OOS KAYABIS DA PRESEt~TE DEMANDA É NA BACIA 00 AR!NOS (p.14); 

./ Ha no laudo pericial uma ambivalência em reconhecer as terras objeto da presenta ação como 
tradicionalmente ocupadas. Isso porque não há habitação; 

./ O psrito utHiza o rio Peixoto de Azevedo, ria região de SINOP, em muito distante da área objêto ds 

presente ação, come raferênoia para determinação do território tradlcional e imemorial dos índios. 
Aliás, deveria o perito se referir a área objeto ds presente aoão o qua não o faz: porquanto, como 
dilo, sequsr a vistoríou; 

./ O perito ao consultar os Kayabi que vivem atualmente no Parque lndlgena do Xingu descreve uma 

área qua NÃO ~ A OBJETO DA PRESENTI: AÇÃO; 

./ Assim, o perito, durants íodo o aau trabalho, sempre desoreva uma ·~egião~ que não é a obJeto da 
presenta ação, ocorrendo uma FALHA NA LOCALIZAÇÃo·· DA VEROAOEIRA MORFOLOGIA 
OCUPACIONAL KAIABi. lsao parque, deveria o perito ter descrito de forma nlara, o que não o fez, 
certamente por não as ter vistoriado1 as tarraa de propriedade dos éutcrss da presente ação; 

,I' O perito sequer menciona as falhas cometidas pelo laudo elaborado pela FUNAI, como, por exemplo, 

a AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO; 

./ O perito não explica em seu laudo ô fato do próprio M!NIS1'~RIO OA DEFESA INFORMAR QUE 

NUNCA CONSTATOU A PRESENÇA INDiUENA NA REGIÃO. Aliás, referido fato também e 
comprovado pelo senhor Oficial áe Justiça no auto de constatação de fls. 869/688; 

SHiS Ql 11-BL.OCO "0"-::.;rn.i.J. HO -·- ·-· - - - - .... - - . - .. - ' - .•. . . .,. RUA DJALMA TORRES 251 ~I... 106 
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~ José Batista dos Santo~ f.urtatl,, 
, . ' r,,' , 1r,1,:· 

• Joaqurrn Gullherrne f1,is;to Pe1~ 
• Y<ltyana Furtaco fu~~ 

"f\mfcía Souza Fu~,-- idi\:~ ... . .., ' : / . 
,,_ . ~ Francis ~wçusto . .. . ··s:= -~~-~~~~~~ 

./ O perito confunde vsstlgio do antigo barracão de apoio aos s?-ringuairos com Ve6tlgios de antiga 
pressnç.a !ndlgana. Ressalta-se, nesta ponto, que n~ferldo barraôso também ESTA FORA DAS 
AREAS OSJE'iO DA PRESENTE AÇÃO; 

./ O perito deixa de observar o que sstabelaoa a SÚMULA N,l! 850 DO SUPREMO TRIBUNAt. 
FEDERALt segundo a qual, "OS íNClSOS I E Xi DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO 

ALCANÇAM TERRAS OE ALDEAMENTOS EXTINTOS, AINDA QUE OCUPADAS POR INDIGENAS 
EM PASSADO REMOTOD. Assim, ainda que se admiasse a presença indlgena na área, estar-oo-ia, 
no presente caso, diante das disposiQêes contidas na r&farida súmul.s; 

./ O psrtto não verificou que a mobilióade ooupaoional e sooial dos Kayabi não determina que a 

pretensa area ldentiflcada seja por cles ocupadas tradloionalmante; 

,.;· O perito não atentou parn o fato de que apenas a justificativa ambienta! Mo qualifica a dimensão 

proposta, tratando,se cie uma pcpulação de 69 indios {hOJe 100), qtie possuen já dt')marcados 117 

mil hectares, para identificar e demarcar. após TÁC celebrado com o Minietério da Defesa, 1.053.000 
HECTARES !UM MILHÃO E CINQUENTA E TRtS MIL H~~TARES}; 

~ Também dl.9inla do foto acima descrito não hoUVé no laudo paíici!:lÍ quati;:uer d.;monstração, por 

menor que fosse, porquanto inexistente, de que os 69 !r.dros (hoje 100) dependam, aiém dos seus 

117 mtl hectares, da 1.053.000 HE.C'fARES PARA EXERCEREM SUAS ATiVIOADES 
PRODUTiVASj PRESr:RVAR ssus RECURSOS NATURAIS E REPl'ilOOUZIREM FISICA E 
CULTURALMENTE; 

AGslm, o iauciu pericial se af.:!1sta, quilom.5tlioamsnta, doa critérios, todos 
nacessanos e narihum suflcientement!i &azinho, fixac:os pela Constttuição Federal para 
uuac:te~.zação das tarras tradicionalmente ocupetiae. quaia sejam: 

--····-·--····----~·~----·---------------- 
·':.MI~ C," l1-6l.0CO "0".,.::.0NJ 140 
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a) as pOi' $Í&& ouui,adaa em carater parmaniente; 

b} as utilizadas para auas ativ!dadee prociutivao: 
e} as impr&ecindlveia à preser1ação dos l'$0U~os r,aturaio necessários e seu bem 

estar e, 
d) as n~~~~ries as sua reprodução tish.:t:ã e cullurêii) segundo :3eus uses. 
costumes & t~di9õai .. 

Ante o expomo, em raz.eic cas !ãlhas cometkfa~ pelo perito M reaHzaçJfo 
de seu t~b!íiihO, nofaidamenté diante da _gustrJ.~.Ls_g~ Jd.~~IM 11&$ átllas de prcpri~ada dtii:t autome, 

objt:1L.:1 da pretil3r.ô:l damanda, requerem seja, nos termos do ijro(JO 437 do Código cie Processo Civrl, 

No entanto, er1tender.do Vossa E:íceiênoiat i:tesne<-.-e~é~o a ra~li1.agãn t:!e 
noya perfcia, diti-i~ das ra:õas fâtioas 6 de direito rontidaa no perecer do assistente têcn!co, n~ ~xordlal, 
na répHca a na preser,ta k11pugne11;i\o, que demonstram1 de modo inequivoco, a ine::dstência rle 1,i:::ip~ilie: 
tradicional indlgena nas araae objeto áa presente danu!md~: requerem guja julgados µrocede11ti.s r.·~ 
pedidos contidos na cw1t1:üer ~. per coneaguinm, na d~iW!r.ds prloc!pt~L 

31 ... ,,$ '!..:. ; .• ft'....t,41:'..1 ':. .• 1.,. - • ,tl 
~Di'Fk~IV t.)t;C!-: ~;)~.üt.ht~ ".11f~.~~~ .'J'\ J 
e.!::?- 7 ,u!~-2-:is .. t ~: •• ,\.;L :.;7~~:i_ .. r.,~1, ";!·.' ~-r r· 
·r; .. ~ ... ;'1~~ ;~:r,,_;..·, ,~,::..-. - .-·, ... :, J~~·· .::- ... ·, ·1s·· ..• 



Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 3ª Vara da 
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 

Eugênio Gervásio Wenzel, antropólogo, nomeado perito _do juízo nos 
Autos da Ação Ordinária - Desapropriação Indireta, Processo nº 
2004.2130-5/9200 proposta por FRANCISCO LINO DE PAIVA E 
OUTROS contra a FUNAI e Outro, apresenta sua manifestação relativa a 
algumas alegações dos requerentes que pedem impugnação do laudo. 

Dr. Eugênio Gervásio Wenzel 
Araras 27 de agosto de 2006 

Av_. Padre Alarico Zacarias, 65 Sl. 101 
Tel. 019 3541 7243 / fax. 019-35420656 



A seguir procuro responder às alegações na sequência apresentada, 
conforme consta às folhas 1060 e seguintes do processo, buscando obter os 
esclarecimentos solicitados. 

• O fato de eu ser o tradutor do livro de G. Grünberg confirma a minha 
habilitação para ser perito, pois isso favoreceu um conhecimento mais 
profundo da etnografia Kayabi, o que é importante para poder elucidar 
as questões apresentadas. Essa familiaridade não se confunde com 
parcialidade, visto que o meu trabalho de campo privilegiou os dados 
obtidos com os índios, que são objeto da investigação e não parte do 
litígio. 

• Quanto ao caso "Suiá-Missu", já apresentei o devido esclarecimento no 
processo correspondente. 

• Desconhecia a interpretação de "subversão da ordem", para a sequência 
de quesitos a ser respondida. Se algumas respostas foram breves, foi 
para evitar repetições desnecessárias. A sequência das respostas não 
significa hierarquia de valores. 

• "Não permitiu que o assistente técnico dos autores acompanhasse seu 
trabalho de coleta de dados". Segundo meu conhecimento, para a 
realização dessa perícia não há obrigatoriedade em ter acompanhamento 
de assistente técnico. 

• "Sequer visitou as áreas objeto da presente ação". Pude ver em sobrevôo 
a área "sub-judice" mais afastada do rio Teles Pires, em grande parte 
ocupada por fazendas instaladas nos últimos anos. Entretanto cabia-me 
informar a respeito da ocupação da terra por parte dos Kayabi, Apiaká, 
Munduruku que residem na aldeia Kururuzinho. A partir dessa aldeia 
visitei alguns locais mencionados por eles. Os demais dados se apoiam 
nas informações obtidas em campo e em dados bibliográficos. 

• A ocupação, habitação e utilização das terras por parte dos índios posso 
sabê-la a partir da coerência de respostas dos informantes, 
principalmente indígenas, confrontados por dados bibliográficos de 
cronistas e antropólogos. Se algumas partes de seu território não são 
ocupadas efetivamente nos dias de hoje "para suas atividades 
produtivas", deve-se à situação de conflito reinante na área. E algumas 
partes são certamente "imprescindíveis à preservação dos recursos 
naturais necessários ao seu bem estar", embora não sejam ocupadas a 
cada ciclo anual de atividades econômicas e rituais. Segundo os dados 
de campo, procurou-se verificar que toda a área "sub-judice" integra as 
terras "necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições" ( cf. ítens assinalados no final da intervenção). 
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• Os dados do relatório estão conforme às informações obtidas em campo. 
O território de ocupação imemorial dos Kayabi estende-se pela bacia do 
Rio Teles Pires, prolongando-se até o rio Arinos, incluindo toda a bacia 
do Rio dos Peixes. Deste último restou-lhes uma pequena parcela de 
suas terras. Os Kayabi que ocupam as terras em questão, compartilham 
uma área de ocupação imemorial por parte dos Apiaká e dos 
Munduruku, e os mesmos Kayabi desenvolveram aí uma 
tradicionalidade de ocupação, de modo que essa área é "imprescindível 
à preservação dos recursos necessários ao seu bem estar"... Consta no 
laudo informação que permite concluir que essas terras, incluindo a 
área "sub-judice" são de ocupação Kayabi imemorial. Reproduzo o 
depoimento dos Kayabi do Xingu, extraído do laudo: "Os Kaiabi 
ocupavam toda a região do rio Teles Pires: desde acima do rio Verde 
(onde foi implantado o posto José Bezerra) até a boca do Juruena, no 
baixo Teles Pires. Os Kaiabi viajavam muito por toda esta região para 
pegar coisas importantes como matéria prima (taquara para flecha, 
madeira para arco, arumã para peneira, pena de pássaros para flecha, 
cipó para cesto, etc.), alimentos (frutas, castanha do Pará, mel, caça, 
etc.) e plantas medicinais." {p. 18). 

• A habitação, em termos de aldeia existente hoje, inexiste na área "sub 
judice" por haver impedimento da parte dos ocupantes não-indígenas. 
No entanto, os Kayabi continuam ocupando essa área, extraindo bens 
para sua economia, na medida do possível, num contexto de conflito. 

• Procurei retransmitir a visão do Kayabi que vê o seu território num 
continuum. Assim, alguns locais mencionados se encontram fora da área 
"sub-judice", mas outros se encontram na área "sub-judice" 

• Há "falha na localização", porque não foi vistoriada a área da fazenda, 
pois lá, com o desmatamento efetuado, não há como perceber vestígios 
da ocupação indígena. Isso não implica que não seja mais parte do 
território de ocupação tradicional indígena. 

• A ausência de levantamento fundiário no laudo elaborado pela FUNAI, 
não implica que a área não seja indígena. Isso está justificado no próprio 
laudo da FUNAI. 

• O informe do Ministério da Defesa que afirma que não constatou 
presença indígena na região, como aconteceu com o Oficial de Justiça 
não significa que essa região não seja por eles ocupada. Num sobrevôo 
pode-se constatar a ocupação de fazendas, mas de ocupação indígena 
pode-se constatar apenas sua aldeia e roças. Sua ocupação, 
evidentemente não se restringe a isso. 
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• As antigas aldeias, não mais habitadas hoje, se forem de grupo indígena 
inexistente, não implica em terra indígena, pois os índios da respectiva 
nação não estão mais aí. No entanto, as antigas aldeias mencionadas no 
laudo estão intimamente relacionadas com a vida atual do grupo, 
implicando em sua história, e muitos dos locais de aldeias anteriores 
incluem cemitérios, o que é de cunho sagrado para a vida deles. 

• Quanto à dimensão da área em relação à população cito um autor: 
"( ... ) A apresentação de dados quantitativos sobre as terras indígenas 
deve ser realizado com os devidos dados técnicos para evitar ilações 
infundadas. Pretender confrontar a ocupação dos indígenas e dos 
'brancos', onde esta última seria medida através da relação entre 
população total e extensão geográfica de cada unidade da Federação, 
significa incorrer em um erro crasso pela má escolha de indicadores 
sociais. Primeiro; a variável população não inclui não somente os 
brancos que moram no meio rural, mas também os que residem nas 
grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, e em um extenso repertório de cidades de 
porte grande, médio e pequeno nos diversos estados da União. 
Segundo, a variável superficie computa todo espaço geográfico de 
cada unidade da Federação, englobando tanto o universo 
urbano/industrial quanto o meio rural. Não é lícito, do ponto de vista 
analítico, comparar a necessidade de terra de um grupo rural, 
qualquer que seja, (indígena ou não) com outro de características 
urbanas. ( ... ) A relação ha/índio sugere ou um profundo 
desconhecimento de noções elementares de geografia humana e 
estatística, ou corresponde ao mau uso de supostos recursos técnicos 
com finalidade de truncar e deformar os fatos" (Oliveira, João 
Pacheco "Pronteiras de papel - o reconhecimento oficial das terras 
indígenas", in Rev. Humanidades, Ano V, UNB. Brasília, 1988, pp. 
97-98 ). 

Em suma, no laudo procurei esclarecer as questões apresentadas. 
Continuo à disposição para, na medida do possível, esclarecer novas 

dúvidas, para que se alcance clareza para ambas as partes. 

Dr. Eugênio Gervásio Wenzel 
Araras 27 de agosto de 2006 
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6 CA~fARA. 
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MFf- Makl, llusco ei fÚr1i;,~-;~~vo~ 

JéQo Agrlpino Moio 
JO!;é Batirt,;.i do1 Sontos Furtado 
.JQOquírri Guilhemie Fu:1co Pessoo 

Excelentíseirna Senhora Desembargadora Preaidcrrte do Tribunal 
Regional Federal da 111..Região 

FRANCISCO LINO ns PAlVA ~ s/m ROMJLCE 
FRANCISCO DIAS OE PAIV~ JOÃO LOPES DOS SAN'J:OS 
C.A.RRA..SCO, CELSO ROBERTO SELl.A e sim SOLAINI 
A.P AREClDA SIMON.A. TO Sl:tLLA:- DENIV AL JACOB DE SOUZA e 
s/rn IVONE'TE, COLDE:L DE SOUZA, ADILSON CARDOSO DE 
OLIVEIRA e s/ m ltOSF..LAINE MARIA DO NASCll\fEN'I'O DE 
SOUZAl JEREMtAS PRA.DO nos SANTOS;, MOISÉS PRADO DOS 
SANTOS~ MA RlA :RENILDA. LEAL DOS SbNTO~ qualificados nos 
-autos da Ação Cautelar Inornioada e./ e. Antecipac;ãq de Prova que movem em. 
d~sfavo:c de FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNJ)10 - FUNA1 E UNIÃO 
FEDERAJ~, po:r ':,j;;\J.S advogados adiante assinados (mstrun-:ientos de mandato 
aricxus), vem a ilusttc 1?J:esen~a de Vossa. Excelência, ínconformados com o r. 
à.e~isã.c1 de fis- .1914, e'l't:arad~ nos. autos suprameocionados (processo a.e. 

°r . 

... 
•.'' 
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0'1:i,.. :.!9/ :?f100 1 E.: ~!j 361250n4 à c:AMARA 

DR. MAR:CO UJCIO 

3. O pedido de limú\ar foi deferido e Sl..l-spendeu o: 
demarcoçõ:o a:dm.in1.strati.vc: e determinou a irnediaki realização de p(ova 
perící cl antropológica.. 

1. O Auto Circunstanciado de Constatação 
produzido em 18.05,2005, demonstrou quQ a án~a localizada nas Glebas 
Raposo Tovnr-es s Bom Jcrdím, nQ Comarca de Aptacáa/MT, :z,:io:ssui desma;te~ 
antigcs, forma:clo.éi em po.sta:gen.e, de$li.n.ados únicc; é ~:x:cluaivc..unentQ po:ra:. 
exp!ota:ção pacuária. Constcrtcu ,ainda que na parte da possivel reeervo que 
o.dentra o Ei.5todo c:le Mofo Grosso não há vestigioi.i: de sllvrcola:s, e sim à 
margem díreíto do tio Teles Pires, pertencente ao municli,:ão de Jacoreacm1go:, 
E:sto:do do Par6:. 

5. A perícia. cmtropol6gic.a constatou que as terros 
"sub iudic:e" eatcro in:seridas nos limites da 'ra;rro IndJgen.o Ka.iabi a Si:!r 
ds.tri.ctrca:c(a, As partes se manlfastaram a resp9ito d.o leudo, toncío os 
'RequGr~mtGs ímpupnodo a perícia produzido. · 

O feito principal fol distti.bW:do em 30.09.04 sob o 
nº 2004..36.00.006794-2 ê otucrlroente encontra-se a.guorda:ndo cumprímanto da 
produção da prove documental. 

akga.çôe:a- Iíncns. 
Atualmente os autos da coutelcr êstão nQ fa$e de 

Seguem em cmexo, c6pia do Auto de Con:5to.to:çoo 
CO.s. 869) e do Loudo Períctcd AntropológicG\Cfu;. 6891845). 

GASQUES 
.la: da 311 V CtrCt/MT 
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6 CAMARA 
DJ;:. MARlO LUCIO 

• PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
GABINET.E DA sei: VARA 

Oíícío n.i 204/2007-GABJU Cu.tcib6, 03 de $étàmbro de 2007. 

Senhor B.elotox-. 

Em otendímeutc ao Ofício AG/07 CTUR6 n\;) 2 I 95, 
ds 17.08.07, protocoíízcrdo em 24.08.07, que visto: instruir os autos do A.gravo 
d~ Instrumt=mk, r11;l 2007.01.00.0276249/MT, interposto por FRANCISCO LINO 
DA SILVA e OUTROS, oríçínúrío dos aulas da Medida Cautelar de nó 
2004.3ô.00D02l30-5, em curso perante este Juízo, venho a: Vossa E.--<cel~..ncia, 
apresentcrr as informações seguj:nte$: 

1. Tru.l!..i.-i:;é <l,;, ül~<l1dct cc:ut:elàr obje1ivcm.do à 
produção cmtacípcdo de provera e euepensõo de demarcaçõo administrativo 
de tsrre1;;; ir1dígencrs, dos grupos I<:a:yabí, Munduruku ~ Apiaká. 

2. A União e a FUNAI contestarem o feito 
pug·noo.do pcslo improced~ncia: do pecücto. Nc: Réplico:, os Requereti.tes 
ressaltaram que o pretensão reside em 'Pfr;Nr;a, c:m.tecipadamente, qué dentro 
ckt órea: obj1;1tó do Portcrícr nº 1149. dé 02.12.2002, loco:Uzccdo no Eatcrdo c:le 
Mato Grosso, e que se sobrep!5e às proprjeuut.léu uu!:l Req,.lêl"êt'l.têB, ti.ão há 
oc:::upoção cducrl e pêrmanente de qualquer grupo indigena, conformo exige Q 
CF. 

Excelentíssimo Senhor Doutor 
DEil~emha:rga:dor Federcd SOUZA PRUDENTE 
DD. Relcrl:or do Agravo di?- Instr\XO:).ento nº 2007.0l.00.0276249/MT. 
Tribunal Regional Federal dCI 1" neglãa 
B .8.A S l LI A .• D F. 

~.) .. ... 

• . 

. '· 



• .,.Q 6 / 2 4 I 2 Ú Ü 8 1 Ú ; .J5 
85/}~12888 16:2ij 

FAX U613105 6121 
31:.125064 

6 CAMARA 
'DR. MA!.:.:J.u LLll_au .. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO OE MATO GROSSO 
3~ VARA FEDERAL 

Proces10: 2004.36 .00.002130-5/9200 

--·-· . ----·- --··-·---- DECISÃO: 

Considerando a deci:sãc proferida no Agravo de Instrumento n. 2007.01.00-027624-9/MT 
(fls. 2018(2022), determina a ccmplementaçâe do Laudo Pericía.l Antropolõgico, mediante adoção das 
seguintes providências: 
2. Devo,·;\ o Sonhor Purito, o~ jetivamente: 

a) üescrever a situação atual dos lote~ indicados às folhas 03/0S, esclarecendc se 
rnnsistl!m em áreas desmatadas, cultivadas. dé mata fechada. referindo-se a presença de sinais 

cara.l:'.terí~ticos de incursões indigenas, provável época da ocorrência, presença de materiais ou objetos 

indígenas) apontando as respectivas naçõe~. caso existentes. 
b) Descrever a situaçao da! margem dos maiores rio~ que se encontram no interior ou 

qu~ margeiam as terras descritas na inicial (fü.03/05}, RiG T~les. Pires (8.io São Manoel), !\io Cururu, Rio 
São Benedita, Rio Apiac~. Rio Xjmari, l\io Sàllta Roia t outros, informando sobre eventuais 

acampamentos indígenas de duração curta, média ou longa, especificando a nação dos seus integrantes e 

o provável tempo de pennanencia das pessoas no local, bem como a respeito da existência de eventuais 
uternílios utilizados. sua finalidade, e respectivM c!atas em que foram confeccionados. 
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3. faculto às partes, inclusive ao Ministério Público, apresentarem quesitos suplementares, 
M prazo de 5 (cinco) dias. indicando seus respectlves Assistente.5 Têcni(os para acernpanhamentc do1 

trabalhos. 

4. D~corrido ô prazo acima, íntimNe o Senhor P~rito para apresentar sua proposta de 
hanorárias remplementares, sobre a 9.ual as pareei manifestar-se-ao no prazo de 5 (cinco) días. 

Oe-~de já obmv,ó que <:omp~te às partes a intimasãa dos sem resp ectivas assistentes 

récniccs a respeito do início dos/trabalhos peridah, que deverá ocorrer na prazo márlme de 30 (trinta) 
dias, contados do depósito dos l/onorárias periciais, cuja despes.a ficará a carga dos Autores. 
6. Intimem-se. 

Ctrn 

~Jl07 
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(l.A~ n, 7M!.01.oo.OJiUa-411)F • Rolorar ll •• ou,b•ttoJnr F«i<,,,I 
ll:m10J J'o°' Klbd,"' • PJ ~. lZ,Oli.2006, p. IDK) . 
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DEClSÃU 
TTI\111--<c, rifl r<1~vo d~ l::lmtl'\J.lr.o;n~11, ;;m P.Ddtdo d6 tifi:ihu :aú:tflt:nfivo, 
inliirparac dta dr:ivic.,a qui. inJ:J,:\111 n Jít,Ucar ~}M 11\o"II uutcm da 
m~udAdG de t.tt,-Yrunfa. 
O p•dldo 4, .r.ilo ••,rpon,lvo foi dolcriJo (li,. 6~?), 
1'<11Wo ,iww prur,'ri~u 1rrnrrrn90, julB,1ndo rr<>o«lonto o podJdP, u 1n o 
'.IJ;nlç JLJ.'"'Y" iicou 'PltfU,jl,;:i.~. JIUI ~;t~U Lla D~l!tO 
I!.nt lb.oc da :,xpoJto, "~n 11:~1mcn10 tio tt~l~V\.l, l'lilr w~crr pn:i· 
/11dl~k4~ (Ç.fC •• ,, tn. <Q,71<1], Nlo ho\'tlldO iÇ(Ur,o, baixtm ~ 
.au!oJ .1 mb~úu .•. JM \J; uli1;um. 
~l'lli11n:0u:. 

llf.LATORtAl 

AGRAVAl'ITil 

-'!;lYOGI\DO 

rROCUAADOÍI 

T1 •• ,111 •• or,, ~~ ~. ••l••rv do 3illl1. 
D1m'!Jlbu11,"11dar:, l'cd'"111 M1riA ll!bal 011lo1ti RJ,d,l~ua 

R.cl11IQl"JI 

AORA.\'0 tlll IN•TRUMIZl'/'TO N. ir,r1),UI.UU.UIHJ6M/l>i' 
RB.A:l'UR(A) OESEM9Akt'.;,AD0R F!!D!lML DI.NIEL 

PAE~ RIRF.Jí<ú 
Aô~VA1'lTF. r.t,INí>AlW) POS !.CONOhMkJO~ FE- 

PJ;P..-.l~ • ruNCllf 
AJ.lVOW,nn LUJ.Z ANTONIO MUNJZ MAÚL'lllll 
AOív.VAI/0 EUSlQT!F. N,nl)lRA ):>~ PAfVA 
ADVllOADO TIIIAGO P'AV!LA MELO PliRNANDES 

F. our~os1AS1 
:.C1RAV~no CAJ.',A l<C:ONOM!Ci\ Fll.llJ;ML-CEF 
r.ti\lOG.•.oo ,TULIANA ~AKlihl..\ BARCA !J[l Ml 

l!ANOA PORT<) l: OU'l'JUJS(AS) 
f1 .o(..':~ À Q 

C:uld1Mt; .,Ir n~'l'O di: ínrtru1~;1tkt Íllllnl)D!IUJ pclll. J:?J~fl. dot 
fit.t\r.omi11nor.. f.-:d~~ (FUNClr) da daai.!i!la quot ~ ~ nn;Hnl.ria1 
T'• Q1n? o ."i{U'Oi'IP~"' 'Jm ll111 1wis D!.~cladõ-,, l"')"lulit , complõ,ne:11• 
U).!lu i,lç bYII 11111u11011h1tkm1. mn JD'.Illo d.a ln-.1Ílui;3o d.e- llh11uw v 
~lnnn1 11, uraM C' i,11.lmo~ que (l.\rnpmm oommuo o p~110.1d d. •riV11o, 
niu''I ~íl,-J;ro,fo, pois, /h1$i ~IV\l;"!llUtf da~ (n:in'va,, e.liCJUi\l do polo 
pn~Í'(O dZI: hde ~ l:'bi~ lii.1.111Ll1mC11 FDdiCn1l1 e, CM e(ln~O~C!i.D., 
det.hnou d, cotn~t1f:nt,,. f\lT:.t proc:ou:ir t Juliiwr u Íll\la mi álvar do. 
Ju.ul,;1:1. C.:.111\.1111 ~~ t>í11:r,10 Fcdtrral \n. l'ln~ 
,".las~ (1 c,r;ninnl.c. qu,;.~ prc:tcndrudu " gEPll\'lldU II d::cJaniç.D.D da PIU• 
li~~; J.1t. ur.dnlu~ ~uis 1nmcuffllw. llo~"~""' 't' ptan..x g:;: ..:1A~U1 o 
NMIMntii H,n:)4díl:!ia~ pa!.:. C:ib:., E:~,ncimu·.1 n~dc,t::il (Cff) 111,1 J1ii11Dil1 
tic 11tiv11 r nJr1 t(p11r,~4~t :.~w ia1i1livua, n h1~C1mldade ~n C'EP p&n 
Jicum.: no polc pmivo t p•1,;:ntc: 
Pretende El FUNC):f;, fl""Íis. illl toncMoBc do c.!crn .11ullJ""",i"O, p~Q Q.Vi. 
., l'l::!r' ~uuUu~; mi pliliu p:1:ui,•o da 4..:mtaJ\~~. ç 5'..in DllAiJi;ll;, 11u1 
<Ol>A"!~i,,.il, u wmpu1õncla do Ju,al;ii F~entl pm o JµJ8(1anvnlo da ::..:,~1. 
D.:t.i~J .. 
l!m r~.:tmc: j~l~MmçnKJ prnma a. Stitta Tunnn. m11tám1 jdtnti~l rui 
r.,:,da ~•la cfflio,n1e l'lemnb>1~odor fvJml So= Prudente, q•• 
i:nhf: n lcm•. 111uim fuã'ld!m~cnr~ -~ r.&:i.OD! do ÓCt.idlt~ 
.a1?i "\I; JlO(;iiffl Ot. f.mdAnlOnttnt dcrhirítfr:i1, peJ<'I Clwiv. E\:lltl~mim 
F,,tml, aro pro,pcn • 1• .1.111d10 por ola pOJ111!1<1,, tm r,oo dA 
.;1rc,.,nst!inc1b nu.;o. i;01 Q_.lii i::u 1nnp11:ra t1 pcdtdn *'nt\ll)~do nc-f OVl"1 
~1 'Ó~rni. ijlJnlllliTII~ TIi ld!íJU19An d.l i11rle111~l~f!,) dw U~mn• 
h1Lhmn:s do, 1i.litdos: l!I .1.u:v111 l11:1 '1umunrJ~ mo. Cl~:riJT4nei~ d~ im .• 
pJc:mcnt1Çlo i:1c ~b.).na,.,1r.1 v plunuu da 1:1Der..1 e .11lil'io• ,:o.o.co~oJ'1S. 
pele. referidG t:n1.pr~ an pruo1il .J1,1 ~\IVK. ti.ndo '{UO, 1ro'C1\UIAJ ,rr,~ 
CCd{nCJ" '1C" r.:rliirido pl,itD1 lmpcn11mS. cm .çnçaqzo5 :t\1~1r,vÍtUlf1 1t 
~c1c111 11upu1lu\lu?. pu1u Ft1NCl!F, 4u~ t ~rrocia~d-.> ~"'íll 1ç:1,,-unsoa da 
C:•iu F.(',on~miç.;a f"Cda.J '- ,,ho, niw, lillodo~, 11 .t.lHl~~mnrr, n• (1• 
pll,ia1 11. oua t\\OUICt;:1111 l:!f.himid1dç. p:u.1IY1t tJ,J utNrQm, nr. l1Nu11 

inahu;l\•ti-1 o, Ju,i11pt1.1dêncm jli Timu.d.l 11c, 5111UHu ~u,hl n~e. Trt~ 
Duna!, 'ftD ler.ti~!\ IS~ 'llll: 11,Jf.'maJJlhJ u/ur""1" pcir /Jlsada dt1 F1inJ:n/m 
,Jw, E1·wnr11'ii1Jrl1,r .~~r.'tratl ,Qm a Jim ,1, rmr 1111/111' lili ~,qllrmffi' 
J.s'iJ" J, ,Tj'l11\IJlf111i~1,·/jJ, 
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Diário da Justiça - Seç(o 2 
Sondo I tllP • it,,ll~ o 11111t""'""""' dr, PUNCl!l', 11.!sii do 
m=~>IJl, ~. ,_ 11..r ,- dmmmdns .,. """"" &>a bo 
nenç,.,_ .i. "11ldidw de ;mmd.!rlcia pri,,,,do, i! 1 •• twl'd ..,.. ln- 
1;1,..o jimdl •• •~ •• lide e,,-,..., ",iitimirlocl<. pan 
1 mi •• • (hC ~· 91.01.ll6'1l-1-DF. l\ol. ~ I'~ 
fml, A,om M~g,1(.111,n, • So!!,mda 1'U!u>,,. • 1.!JU 0C lll/ll~!10l), 
\"a n. 2111l7.hl.OO.Om64,Wf. J~ "" 0&.10.:007) 
T0rtJo ""• ,_. OJ>Oll\m~, OQQl!l~ 0 "'1111 <Ir, ,;miDrlnl; J>.;mor, 
,dira ,os llln<1el......: IMI~, oo qtllÍI "'1llid<l1! rol~~ pcl~ 
q~ -· " .r.;111 ""'P"'I'Í•,, Jl1=nllldo, ,... •=•llo!uo' • iç. 
~hm;.jad< paliÍ\'\ ~ CU ~ ,-i;, ~ ~oi, da J~ Fodoml 
~IIJ'O D juJf;lll:l<IIT.O & f<itn, 
Dl.<l"',,...i., v m,•iu ~. inJ'lmm\;llm ~. 
)nlimo·N O a;mvt,do P""', --· ...,..,,..,. ...,.,.,,,.,.,., 
!'ublJQ-. . 
BrullJ&, lS ,k OIIM>111 do 2007. 

()ç,,. l'oil""I OANIEL J!Al!.S IUllt,if!O ~ 
AORAVO Dll lNSTRUMDlTO J.I' llJ07,0l,OO,Ol76J.l,9/Ml' 
Pmu.&f(I Ili l)ci;(Al: mi»ooml~• 
?.1:Li,TOR(A) llf:lõa.lll/\RGADOR FCDlikA.L SUllU 

PRIJLlllNT.E. 
flV.JITCISCO LINO I)I!. PAlVh ~ OU 
'ffiOS(AS> 
JOAO A.Gll.TPJNO DE W,SCOSCJ!I.Oli 
w.lA. 2 ()V'IIUJ~(,l,,í) 
ROOMCAONACICINALOO INDlO, 1'\.1° 
NJ\J 
!l'UOO MARCEUNU llA ~ILI/A 
LU17. f'FJtNIINTlfl VTl.l ,A ~f'S t SILVA 
IDITAO l'!.OERAL 
JOAQUIM Pl!IU!II\A DOt. SANTOS 

DECISÃO 
Cull.•-~ de,~,. d• inoh\lm.Ol>la ÍOl<rpOOl,O ,,,,., •• .rm..1a l""ferida 
rolo dnu1n jul,o <l> 3' V,r>. r,,,l~ol ,i. SC\*l lodimrio da &tido do 
M,ta G=. quo. """ ,u,,. d>~ <>Ut•l.ar de prO<Suçllo ~I~ 
do pro""' lll~VICA pgt f,..,.,....., Lino do l'livo o °"""'• ""'~ 
v.>nr..., ~vrll!• 1 Unil• Podnl • • l'~ NO..Son•I do lndia • 
fVNJ\J, mt '!'"' ao hmm •~cu d«w• ~. ou >i!o, po< 
,O<lla..,,r, do< ~ve!J ~~~o. diBio l""PIÍlllllnm •• aumn!f, pam 
iin1 d~ i#iu~o !lo a.'v prin<ipol, ondo •• dl=úll • -~ d.. 
[OIIU lll4111<1 ••• IAlfrDldls Oll - !Dido IO - W,.JiJadoo QI 
n,rut/1111 1~v.,;., iri~foriµ o fK'CICIQ ,io m1ti~• de ••.• , parlai&, 
flll'Tl1~hldo poJo, '61"\'AIUt;SI (fU. nJ, ••• 
~ NU ra~ TUCUJIUiJ, noóainm m apv-n1m11 mn ""'""li, qno. 
..,. r ••• c1a = "" """'" r,o,;.;.1 ..,, ro<..toci1. 0111 q11e prc 
pandm • ~lJl'Yl5111 doe ~ o fOli,,...is ÍIWATW>I •• ,.011<\ 
brnl ~1111 ~., proJIIÍ...,;"' dm llllliv.:u ...._.lindl>o no mo 9~j•JQ .i. ~=~ omioio.do""" """"· ç ...,.jdaan,jo o l'6IO * Q.» o:;., 
P<rilo nO!OOWI = ouw oi<. m:=. .ttm Ck 1tJO ...,ml~f o ""'"'º 
p.,.Jwnor.10 &\I lr>l>,lho, P<lllO\ois pdo, ..,. HIIÍ-OI -j ""'I'""' !<Ti• Oftld~ ~~ (<)o;o) u...i. •• <1100Tlllll!l ao mtuldm 111'./Ndo, 
ponu.llml)l.. tel11 ~1,11.GmSY~ panmt.1! O jutm lUl't~, 'I' 1'c;aliDçào dt 
mlYJ; pcniaia ~ J\~. ainda: CJUO. nm ~ tà ut:e~ 
nd,olr do rorJ~~ ,lo ,.r.,;,Ja ponÃA, D jutm mon,,,nJtJ<.0 &(c,i •.• 
a P<J4\0o Qc wnl.,.ipnçào da lllU!IJ. ,..,..,.., au fQmlulado, dolom,i, 
naM• • ·~ "" ~ ""' ""rcren.;., a16 1 mlmçOQ d6 
,1 •• ~id, prov1. QçQ,,o ijU<, nàu ubowill I pinl:lflll mrllilAOc ÁII t,Criâ6 
rvoliaoda, '"" n,.,. dO> r.ro, j. !>lmljQf, ..a11<1~ J<ll.w imlo/'c:ri• v 
po4ÍQD f'(lt ol.,g formulada, no Jenddo d<' q~ no •• """" foue pro 
<!ua.1&, a><J>111J>ooo-.e, ~lo. "' ~ do ..,.....,i. do m.=ilo 
n,da dmw,:~ <lo •iwilM m, Podmn, 1111is, ••~=to~ d•110 
•=,,cnnvo, I""' 'I''* lho, ~• dof~iór, • Moll p001Ul1dr., oró o 
~IYMijH"ÍllmWIO doftuiúvo da 'l1lnt,o }llr,don (ar. 02120). 
Rt>'ITT<l•!DC. poz,. li"~ V podiúu Jo t>!aito su,pamvo, ljl6< u 
in!onot~ ~ j\ltm I lf'O, &S qmi,; 2 """"Ili"' >enda(la, H fl,. 
3?WP3, . 

1'l<OCUl!Al'l01!. 
PP.Oct/MDOP. 
AGRAVADO 
nwi.:OKAPOK 

Compu(uf14o 01 pnaoonl04 ••• .., vorifl •• ..., QijC, Cíolivamanlo, ,pó,• 
"'n«=in ••••••• ,~ ~ ~14.;"" fo,w ,t.: mis:,am. dll1IIIITilw,rlo 
• i11:pçn1ilo c!.t, .ic11=1.....,Ao il,r 1nm inàf0CD4 d,J!O'ltl •• lftlclll, t 
ap~c~ u lllldo ponci,J. 1111J11f..,.,.,,._., •• ••• ,, •• do <loaw,do, 
º'" ",!'"~º'"'· ptljpl>IIÓ9 ~ ...iillrKk ili porrlai, , •• 11;,ada, 11<1,-, 
1...nc1 ••••.. 11<o!!JC M 'ft>'*"'<u!O< por ele< ele!~ 1 1(~ d; 
quo a F."": ,.,i, impodjdo q ~ -\Ci ..:.ni<D do 1llODJllll!lhÃ·lo 
111.L lllhsé'lri•r t ót que 1i w,,,r.,..... in llll'11dll 11111 dlllUMIU 
na orco •,,.. ))Ctioi,d,, sobrovinllo • Oc..'lalo • ~uo •• roporto • PC\"' 
& Ili. ~i~, om !QJ,;,çopio, C~I Qtlo v jlllu, mm,a,mltioa llÍl!tnl qllO ~· 
pni.susm tis e21Meein'l~:O, 111.CQ1inos,. ~ .~ 1:i, 1 ou:.· 
pow~ 4" ll<an1Mi;80 mn t>ill. OCllm qu.; fn'"llldol o, aludido, · 
••• 1 ••.•• imamo, (lu. l17/l~).,.. ~-- ••• ..., priooiplo, llllQ llwrw o, 
•lr1Prõef dç,1 ,111,_ o ,ivlzo ,,......,,.rl..,, .i.u po, ~ , 
,.~ai• lt<BLoo e ~rnoloao•· o JIIJ1lo l'C!1,1t1 1NtlroJ>Ol~oo. l'ona • q11<4110 ,,.,1,- 1~ • at.i ubo1oni. ao~..,. qwe 
•e •mp•ioo • ~~ 111111'111,, v,,ia -Ili'. 1111 ~ (lt ,.... 
ljlli~hlll dl an, 55f do '""· 1 ~ 1 PJ11.-&0 da llml.iadl 
lllltcl'lpfl.a., Ili IU!olo roC!D'llll. 

[4J008 

a~, ~. ]010, ~"" N mo •flll"n h1u•h•<lil • homolopçlo do 
l•ock, lM!ridol çm•nl>~O no, •~w; ,i. orii;vm, à min)ltla do quolqu« 
PltV~ lC~ n• "'!ll<Í0, •• r,mbám, parque 4 tu. fin,J;~a,;lo 6 
m1111i.ior o jutzo do olomrrn10, t.!<Jtlo,u, ••m .imi n• {cm1111S0 a. 
mo IMO •••vl~o, f>(O' i,ea1iMo do )Ul~oo1.:,1tp !lo íoilo, 
No 11111is, ft'ln IW.f~nlrar QU.b:nlw il hr1:i1imidada. au n!a, dei ri~11:;1,{lo 
~dt pob ovturA, m1 nw::arr:me$, nll jl~niOOi k dalorminllt•l6 a 
mllm\110 do DO\'O pericio, 01 01,...,.rns ucroodot P""' Oi "''"""[w 
wl<II 1l1t1li.Ym nu or;nMdo do qu., 114 Jno;c;~~ d, nooç,.rid•d• do 
cgwo,lillcn'*' ••~~ µ,lu Sr, 61port. os quolr poderio 1~, !or, 
molod(,,, nO< il'TIIIOS do 11n. ~l~. o,,pNI, du CrC, hip61,so Wl qijç 
~ foi í•dlh111'1J- "' p1J1caT ~!!pi:Cle:. 
CMt\. álaa U!ofWldcn(~•, CÍOÍlrO O ptd,ltifu Jfw': llnl~i.,ID dZI MD~ll 
rvaur1DI. $Db a rubncia ~t cl~Ut, l\l1tumri..-a, pm dt1t~"l'l'1ln11r quo g 
JuL= ...,_.-í,ico ™"llie b p•ne, u r"""•l•ç!o d• que,ho, ,u. 
pl«nonltzc,. J)f.10 u ~i;h1H,l;irnanlo d« pmdbcla, te.ai::a.n,.Jo, 11c: nç, 
~çw,h~ {\11, itYdi6naia da 111muç10 de julstM~to, 11,011cnnatr do Af. 
~35 do c:PC, p,,m411•<:,ndll ,nlirc1••d1, D16 • pool•~• <!. ...,,an9• 
nOI 1\.1" d; \1ris;m, O. lliloip,Dn:l?iõ da dc:mtil'Ç11ir0t1 d1 ,rc:a dGICrito Ili 
imoiaJ, "" o:<>n/onnlllldo dl 4~i,1,, quo allt.aipsr• a~ •í•II•• da Mola 
11,h JMllli..lo,, lrtlt\Udn por o.,t• •grialo Tnhunal, •indo quo 041 ~~, P"'~ confonn~ (< \'~ .i. ilooi,Ro d, ti•. Jn/3Nl, cm foto, 
c<,pi,i, 
()fl(l1(w,K'. r,om. urg.an-::1,r:. YI• fJ.,."'<, 110 Juf10 rr.cnocm,tloo, pbr. ~itn,,1 
o tu:np,1nK=11lú ilRttu dotill8a. 
Jntimom,,. °' op,'ll<!oo, 1\0!\ lrnnDI o P""' ao flnolldod" 4,, ,rt, 527, 
Y, •• Cl'C, ,brindo,,. vima, •r,6', à douu. l'i1,Ç\ll'ldon1 l<.!Jlio1111 ~' 
R<p,\bllco, n• !b11110 r1111m.,,~, , 
Pl..làl"IILl!.·1141, 
l'l!11fllii~l~. cn1 ,~ ik ,,urohro da lOO,. 

Do<omborgodor ro~ ••• 1 SOUZII. PRUDlãNTF. 
Rol,101 

ACll\AVO Dll lNSTRu"M&NTO N' ~nJT7,0I.00.02m5olJIMG 
l'ruomso D6 orig""" 2oos1ftanooo23,14 
RaATO~(A,) DêSEMBARGAPQRA FllOllkAL MAW, 

ISMel. OALLOm ROblUCI\Jf;.$ 
;,gJV,VANTil .ll.Ll!'l'ROEII..E)Ç S/>,, 
.-.OVOCiADO JlERNARDú J)i! VASC:ONCELLOS E OU 

l'JtOSí>.S) 
AIJAAVNXl CAIXA l!CONOMlCA ftDI:lu.L • C~I' 
Al)VOO/\JJO MAlUA (..UlZA. Ilf. t:ASTll0 RACll!O !! 

OUTR.O~(A.S) 
lJ ll Cl ~ il O 

Tntz1•1(1 do A91C1.Vu ~; imilnrm;nra. mra ptdldQ ~k çÍcilo iuspensivo, 
õnro,po,io «1Dln dooisao (1'11,. 14n>) pl\lfundu em Açlo do Ei«:uç.ao 
~i<W <lo PMllo Atil'O do POTS quo, <m<=><l,ndo r,,himo • r<oll.lll ,i. 
(n(oq1)0DIO, nj<i1ou 00 ~<lo! IIÍ<~•dos à prrnh<>n, DO í~nd•m<nlo do 
ql.lC ·ow i,.,,. pl!MI/Qdo. devam s•ra~iit I eficicia da <l!DC~~o, 
oaaailianda t11 ,n.weuoL 1(11. ;p•ne-,4, b6m C'1~1~ (lllY. '"n n~it~a do~ 
~ ll(crta(in, implk:ari1 inob-,-c1'VGN'IÍW xu prindplD ,da. ~feUvfc:11:1,~~ dM 
=,3Q poiquc ~· e lliíioíl ulior1B9!0 em ha111 p~blieo". 
R~ oind.,,, a Juiz" qw1,, "'ª ,.nmpotloclo Jlll•• JU!f111t10nlo do 
iidm, ~r rrnrc:;nkt- quc; o dom;çlUo 4at ~~u111d, f11,z p111?: da ju 
md!Q!o da 5nh><:ç.lo Judl<t6n• <m quo •luA. 111d,linlodo ~adido de 
l\\ll1dad,,; k ritY,.,o por olll S~1111,1l..,J..r1 IJ11dD qua 11antm d6 c.l111ç-11,;, por 
edi22J 111 $,xliÇl,J'offlip: o;11,i;.1,1111da, hDU\'D I lCI\UltJVw dt' C'illt'!ÍO peJo Vlfl. 
(V'ml q1J.G "'m~ou ln.ttutlfm, no mnm10 endereço fi>mccutn pt1l11 
mtarA.dl. - cm r ..• pi~n '6n4as, o QU-6 11~1~0Alri1 A Rftn.940 da. m~tno. 
IM' oditalº. 
.lDçol'lOrmkla1 trt11.1ri:1:1-1MJ il Açr.,vm,e vn. 1\t.e d• dnçl~o que 1v111t.i\,I 
m;m ~(o 1 JIQUI.IUl9'!D dei b~IU li pc;:nhDE'1. par 01\tt'l~PI' 1íUm3111 1 
._., PÍOI i.~. ~·'· A~'fl\'Udl. >.mm po<IDI 01" fOIOI, l,14'1n111 U prwhda do OfOITO SUJ~,i~O po<qUD 
Al:m cte t\lci, •• m ;nr,;fiçaz; ÇVCDhJll lS~bl!u fü\'anivaJ A A!fUV.antt !\('li 
pru«il~ l\,JiOI.. m1i....-,~ a AL'TllYllda pllrll ap=nw rc,l'(lllo (Cl'C, 011 527, V). 
PW'biiquc·r.o. 

Dmllio,DF, 26 d~ Olll\l~n> do 2007. 
L>c=~dor>. l'O\lc,•1 M11ri1 !"b•I Ciollonl P.Mri~uo, 

Relatr,l'I 

Aú!V,.VO D!! 'INS:11!.UMlâNTO N" ,007.0J.OD.OlOfü-<ill'I p.....,.... ••• OriB=: ~OIJOOW~~l 

RE\.A'ro!U. 
lU!IJ.TOll. 
Cú!.Vuc:A.00 

AGTI.AVA'lll'E 

ADVOG.-_tlO 
A.ClUVATl(l 
iJ>YCl;iAtlí/ 



,06/ 24: .2008 10: 45 F.U 061,1105 6121 6 C'AA!ARA 

DR. MARIC.l LUCIO 
'4J 009 

PAGE 87 05/29/2088 16:20 ~6115064 

2004 . .36.00.002130_:5); ern t.râmite rta 3"' Va.z:a Federal da Seção Judiciái.'ia de; 
M:a.to Orosso, da mesma ,.teco:rrer, viA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

e o fazem com fr~kxo nos artigos 522 e seguintes do Código de Processo Civil, 
conforme razões fáti.cas e de di.r.cito a scg,.,.lt ~eo.dídas, requerendo •. em caráter 
de urgência, seja o mesmo rec~hido, e, nos termos do artigo 527~ III. do 
referido diploma 1~gal, ru,ribtúdo efeito J1l8~ para, a final, sei: provido, 
como de direito. 

Na oportunidade; atendendo ao disposto no artigo 525 do 
CPC,,in.fo.unarn os Ag1:avantes que estão trasladando as seguintes cópias) que 
formarão O instrumento, as quais, desde logo, OS patronos declaram autênticas: 

1. decisão agravada - .fi.1914; 
2. certidão da respectiva in.timâção; 
3. p-,:1.}(...'l.lrações outorgadas aos advogados das egravar.i.tt:!$ - fls. 27 /33~ fl, 

586 é 597 /603 l; 
4. inicial - fls. 2/23; 
5. matrfGUla.'J. doi,; ímôveís objeeo do litígio - fls. 34/49; 
6. contestação - fls. 40.3/415; 
7. réplica- fls. 420/429; 
8. decisão que deferiu a lixnia.ar .- fls, 435/ 437 
9. manifestação MPF (interesse rui. causa) - fl. 440; 
10. decisão das embargos de declaração opostos em face da lírriínar - fl.. 458, 
~.1. laudo de exame em material de áudio da. Polícia Federal - fls. 555/ 570,; 
12. decisão de designação da perícia - a 642; 
13. certidão de instauração da perícia - fl. 661; 
14, fa,udo pericial antrcpológico - fls, 689 /795 
15. auto circunstanciado de constatação- .fl. 869; 

1 e. 1·,epr~;.,,..1:ll.S:~ Judiei.\/ das autaTqui'IIS e ~d~C!II públi~ por seus prccuredcres ou advogados, 
ocupantes de (:atgo.i; efetivo~ dos respeçti.,,~ q\llldn,s, independe; <Ja <'ll)t't!:.'Scnt~!o do bwtrumcnto dél 
mundm.o (L 34ó9/97 Si-). 1 

~- 
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WF- Mola. Fusco o Furt~gádos As• ·• 

JOOo Agrlpino Meio 
J osé SQ1bto do6 Sonto. Furtado 
Joociuim GUIiherme fusco res~oo 

16. decisão negando pedido de revogação da liminar feito pelo M'PF no 
recesso forense - fL 1037; 

1 7. petição dos aguv~ntes acerca da conduta do :MPF - fls. 1043 /1045; 
18. decisão acerca da ruanífestação supxfl- fl. 1047; 
19. petição de .impugnaçâo ao laudo perícíal-- :f:'ls. 1060/1064; 
.?.O.laudo do assistente técnico dos agravaates - fls. 1065 / 1 "l 48; 
21. despacho de fl. 1596; 
22. despacho de ±1. 1602 (iatímando o perito a se manifestar sobre a. 

impugnação); 
23.manifestação do perito sobre a impugnação - &. 1607 /1610; 
24. petição dos agravantes acerca da .realização de licitação pata demarcação 

da âzea .t:ubjudict - fls. 1611/1612; 
25. decisão acerca d.Q. .m~estllçã.o supra e abrindo vista aos agravantes 

sobre a rnanifestação do perito - fl.. 1628j 
26. manifestação dos agravantes -fl..s. 1651/1664; 
27.petiçã.o dos agravantes - fle, 1842/1865; 
28. oficio encaminhado ao Desembaegador Federal Souza Prudente acerca 

d:l fase do processo - tJ.. 1910; 
29.v.istos em inspeção- fl.1913; 
30.ofído encaminhado ao Desernbaegedoc Federal Souza Prudente acerca 

da fase do processo -fl. 1915; 
31. ufíd.o do Juízo da 1ª Van Federal de Ma.to Grosso solicitando 

c:m.pré:rtiroo dos autos p,1.lta análise de eventual eonesão com a 
reintegração de posse n"' .2007.36.00.008821-5 e despacho naqueles autos 
-·fls. 1920/1921. 

.Ah,.cb., informam os Agravaates os nomes e endereços dos 
'seus patronos, bem assim dos procuradoees dos Agravados: 

~.,.:a.dor-e::; da Agxava,n,te: João Agripino de Vasconcelos Maia, OAB/DF - 
482/ A;Josê Batista dos Santos Furtado,. OAB/MG .23.917 e OAB/DF 1148/ A" 
Joaqunn Guilhern:1e Rosário FU5c;o Pessoa de Oliveira-a OAB/DF 14.343, todos 
cora escdtôrio no SHIS Ql ,.7,. conjunte> 15, casa 5~ CEP 71.645-150, Lago Sul, 
Brasília-Df', rel. (61) 364 .• 1770 .c Nivea. MAria. Mígliali, brasüeira, · casada, 
advogada inscrita 11a OAB/1\-IT sob o nº 8365., eesidente à. Rua Prof. Juscelino 
Reinner nº 245, Ed. PcttópoJls.~ 4Q anda:t,.Jarditri Petrôpolis, Cufa.bá - M'T, 
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MFF• Mola, f,usc:o,e: F~ri . ,·. 

P:to~pres d.o .Agrayado; Claudio Ceear Fim (Procurado-Chefe da 
União/MT), Cezar Augusto Lima do Nucii:tlento, César Izineu Olivci.ra da 
Conceição, Manoel Lacerda Lima, todos com. eadeeeço 11a. Rua 6, Quadra 15~ 
Ce.ntto J?o.1.ícico Adrninisttati:vo> Cuiabá- MTl CEP 78.050-930. 

Pro~~do.t ... d.i,'J R.s;.i;n;,~a (MJ.niu~-rio Pfil,lico t·ooc.t,:@J): Má:cio Lúcio de Avefar~ 
com endereço na Rua Osório Duque Estrad~ 107- Arf'tés, Ed, Capital 2° _atldar 
Cufo.bá-MT - CEP 78.005- 720. 

Finalmente, zequerem a. juntada do :cot;Q,prova.:nre QQ 
p:a.g;u:u_i-;nt.Q da guj~ de P!:~ro. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

Btt.t.#ulho de 2007 
João Agripw.o Maia 
OAB/DF - 482/ A 

Joaquím Guilhetmc Rosãdo Fusco Pessoa de Oliveira 
OAB/DF - 14.343 

i lt: 
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J cec Agrlp&io ~afa 
JO$é, Botista dor. SQntos Furtado 
J90quim GuJlh•rme Fvsco Pci$soa 

EGRÉGIO TFlBTJNAL REGIONAL lFEDERAL DA P REGIÃ.O 

Agravantes: Francisco Lino de Paiva e outros. 
Agrovado: FUNAI e UNIÃO FEDERAL 
Ref, Processo: 2004.36.00.002130-5-3R Vara FedE31'Cl 
(Seção Judicíórío de Meto GrossoJ 

RAZÕsS PEl,OS AGRAVANJES 

Doutos julgadores, 

Prelfmírtarrnertte, tetnpeistivo o presente recurso, 
pczquanto, conforme certidão aneaa, intimados da: r, decisão zecocdda no dia 
.D2.L.02L2..00'.Z., :i.nidou-se o prazo em 03.LO.U_2®,l findatl.do em 12/07/2007 
( quinr.a-fe:kaf. 

Trata a. espécie de: ação caR.itelat de produção de prova, 
objetivando apurar se os .imõvds dos Agravantea são, ou não, terras ocupadas 
pelos índios da etnia Kayabi, 

Deferida a liminar, entendeu o Juízo da 31l Vara Federal da 
Seção Judiciária de Mato Grosso que "(. •• ) todos estt:s elementos sugerem 
ser impositivo qut: por ora 6C suspenda ~ dema.rcaçllo., mantenda-se 
lntecto o estado .islco do local llté que uma pcr.lcla antropológica com a 
devid« seriedade e Jgen.ção seja p.rodudda em íufzo", ocasião em 

2 A.rt. 184 do CPC . ~ • 
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PtlGE 11 

MFf· M1;1ia. FUKO ~ ru~~~ô Advcgados_At 
: l ·~n ~~C~I.~ 

Jot,·o Ãg(lplno Mola 
Jtlié Bcffsfo dos Sontos furtodo 
Joacp.>ll't1 Guílheum,, i=UJCO Pes:ioo 

que trouxe à colação decisão desse E. Tribunal no Agravo de Instrumento n~ 
19~8.01.00.017964-0/W, rel, Desesubargador Federal Olírido Menezes, DJ de 
12/02/1999. 

Da concessão da liminar foram interpostos agravos de 
instrumento. tanto pela Funai e União Federal (2004.0l.00.04609S-7), quanto 
pelo Ministério Público Federal (2004.0l.00.044928-3)~ No entanto, esse E. 
Tribunal manteve intacta a decisão. potqi..atl.to ai alegações rui lançadas não 
infirmariarn "os suadamesuas em que se 'amparou o juízo rnonocrdnco, 
para âeterzniaer a euspeasão da ,t;lenuu.-cQção questio.n.ada.'7- Ademais, 
segundo o relator, Desembargado, Souza Prudeaee, ªa r,:~lizaç.60 de prove 
a.ntropo.Íóg.lca., t!17' casos a~ zilgura-$e :ímpx-esclndlvcl ao deslinde da 
questiio., a .i.rn de evitar-se "tt'ahstomos futur05~ e até .rr.u:smo R gerar;iío de 
coaãitos sociais, com con.scqúêacias danosas~ tanto _para os proprietários 
é: posseiros dos imóveis em discu11.são, como pare a9 comunidadee 
indígenas,, recarneaderrdo-se; a:a espécie~ a sua pr_é"Via p.l"óduçiio (. •. )~ 

Uma vez designada a perícia e iniciados os ttabalhoG\ o Sr. 
Períto cometeu o primeiro desvío em sua impatcial.ida.de, não perrnítíndo 
que o asstsrerrte técnico dos .Ag.r...ivantes acompanhasse o seu trabalho de 
campo, Impossibilitando, assim, que estivessem no m.es1no ambiente e 
contexto para coleta de dados", 

Concluída. a perícia, . constatou-se, ainda, que o perito foi 
tradutor de um livro que defende a demarcação da área objeto da rnalsinada 
portaria ele demarcação do Mioistélio da.Justiça e. talvez o mais gt:°ave. o de que 
SEQUER VISITOU AS .ÁREAS OBJETO DA AÇÃO DE PROOUÇÃO 
ANTE CIP ADA DE PROVAS~ não tcn~ol portanto, a mínima condição de 

'J Certidão de fl, 661 - pr.oo~o 2004,36.00.002130-S/3" Vara Fcdaal da Sc9!<> 1udiçi4rfo dç Mato Gro~. 
~ aESP 9G.707/S'í;'. tr~ho da ement~: ··( ... ) o juiz e;tli autom:àdo. se: 1.1r~~nt~ &\ n'8Ce"id.ade do p-rcw1mento 
jmjiciá.11 11. imprimir ll maier in:tbnnalidade ~ atol ~ 1:4Ulto im:tí~pr;=ii."~h .• nié rndLIZUl<lo íonnalid~ e 
prazos, mall não pode -=:xc)v.ir -11~ páríC'l do pl"O~hncnto dlfl vi~tori" dctcn~hiado parn esse ~reito •• 
(g.n.). Ae;rovo de- Instrumento I .154.344-3 - .3' c.Am. - j. i:U)3.:Z(JOd - rel. Juiz E.rbetta Filho, ementa da 
.r~~o: MDevr: SeT repetl<i:a · 4 p:rv<Sução ~e prova peridal " as partes uiio foram devhl,1u:t1enta 
cic.t'ltiflc.iuas dl:l (batn., do lo<:al de imcio das tnbalb~ conforme d1;11~rmlna o art. 431.·A do CP~ (in 
Jurisprudência Ger.:'11 Civii - lºTACivSP. p. 28?1289). t\(' . 

_L . ' 
- . ··-~-- ... 

1. ~ 1. 

• i, j 
[ ' ' • T~ ....•.. 

}, ,. t i, 
, j j , .. 1 : " 
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afirmar a existên eia de qualquer forma de ocupação indígena nas rnesrnas 5• 

Ressaltou-se, raesse ponto) o seguinte questionamento: "Se rt-a itea. .r;,b .Judic11 
existe ocupação, como responder se o senhor perito não as visitou?". Alias) 
diga-se de passagem, o trabalho de campo foi realizado em apenas 2 (dois) dias) 
tempo hurnanamente impossível para se "Vistoriat urna ârea de 1.053.000 ha, 
(um milhão e cinqüenta e: três mil hectares), g%a1'lde parte de matas. 

Diante dà gravidade dos fatos. determinou e então Juiz 
zcoriocrático que conduzia a. causa, a ío:timação do perito p~a se manifestar 
sobre a i:m.p\lgna<;ão dos Agravantes1\ verbi.r. 

""( ••. ) tendo cm mir9 que alguma~ das alegações feitas podem gerar n 
NULIDADE do laudo se confir.madjs, servíndo, por exenipl~ a 
pJe~çiio· de que o Períto impediu o Q.Btdstente técnico de aeempanhá .. 
lo na diligência, bem como a de que nem sequer esteve na área 
.anufü:i:ada,1• 

Detenninou, aiada, até que a situação fosse esclarecida pelo 
Perito, a SUSPENSÃO DE QUALQUER MEDIDA POR P .AR.TE DA 
FUN'_r\I E DA TJNL{O em relação à área objeto do litígio. 

Ressalte-se, também, que neste Intedrn, após concluída a 
pencia, o ]1...tiz abortou uma tentativa da FUNAI de demaecar a ârea, 
suspendendo o processo de licitação para contratação de empresa especializada 
em. serviços de demarcação Zavívecração de limites7• 

Prestados os esclarecímentos, a situação ficou ainda mais 
grave. porquanto o i. Perito confessou que, de fato~ n~o yi§tgriou rã$ .á.rea~ 
2bi!::.t:O da pres~~ a!;ãQ. Logo, como p~ concluir que tais áreas se 
untavam de ~·terra indígena" se 11. n~ esteve? 

5 Pctiç/5o dos Agravantes (impugnação e,o laudo) -fls. l 060/1064. ~ . 
6 Despacho de: fl, l 602. ~ ' 
7 DespR.cho de n. 1 eza. 

-------- ·- . ---· .f Jl_ __ ,_ 1 t. j ·~: t .) 
1 t ~ 1 , 1' 
l 1 .• :·. • . 1 } • •·. 
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A DECJSÃO 
8fCORRlDA,: 

Contudo, apesar da necessidade de realização de nova 
perícia, h.1clusiye diante do alegado pelo próprio Juiz que conduzia a causa. o 
substínrto, em inspeção nos autos, p;;oferiu a seguinte decisão, 1/.tlmis: 

"D)tClSÂO 
l- JQnte--se a.~ il\forma~ões presiadu 
ll - Os. arg~mentos t:xpeo.didas pelos tequereut~ às tle. 1842/1848 11iQ $ão 
su.:ficfo11tes para que se prona,wa u~ nova perki:a.~ rado pela (!Uai 
INDJl:FIR o-os, 
INDEFIRO também ·a n:al.izaçiio õc aud\ência. pOl" entender desnecessártn 
para o deslinde do feito. 
m ~ n'ornologo o laudo pc:ridal auaopolõgico. 
IV ...., AJJ pãrt~s pBl'n apreae11.tai'e"1 alegações finais no prazo legal. Primieiro 
os Requerentes, 
V - A:pós, tornem os autos con1.1]11.sos para sentença," 

DAS ~AZÕES · 
DE REFORMA: 

Inobstante o respeito pela. decisão recorrida, n. rnesrna 
merece ser reformada. Senão, vejamos. · 

Inicialmente, eessente-se f1 decisão de fundamento, em 
especial que afaste as alegações !dtG.$ pelos Ag:t:avan-tes de necessidade de 
realização de nova perícia, que Ievaram, ioclu~ive~ o prop.tloJuiz que condnzía a 
causa a solkJt.ru: esclarecimentos do perito, 'l.ttmh tP.t mira q11é algtnn(JS das al~tJfÕ# 
JBitas .podem 0:C.bJ.1" a NV'LIDADE do laudQ se çonBr.rnadail'~ notadamente 
po:rcp.ie -n:upech.u o peita que o assistente técnico dos Agravantes acompanhasse 

.. • ' ·-·-----.a.~.-. .•• " .•.. "' 41....,...," r.1-.;r-t-r,. An 1;1í'D1n 
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mormente em .raZüO da tradução do livro que trata da etnia Kayabi", o:nde inclui 
um posfácio que propõe a. tecontexn.ializaçio de antigos fatos, justamente para 
atender oa atuais interesses do processo de identificação dessa. terra. 

Também, não se pode admitir. que em uma pericia, onde se 
espera absoluta Isenção, sejam pri.vilegiados a~ruis os dados obtidos com os 
fo.dios. Com mais razão quando esses dados sequer são verificados i11 laco. O 
mais f;,'Ta.Ve, ainda, é -que em deeezmínados momentos o L Perito afuma. que os 
dados dó relarório estão ''conformç '1f íefm11'1#c.r ()b'fi.da! em ,ampo". Ora, como 
pode fazer tal sfirmação se ele próprio ~dmit~ que não vistoriou as áreas objeto 
da presente ação, "ioco" da perícia? 

Vênia renovada, como pode também afirmar, sem averiguar 
as íriforrriaçôcs, qu~ ·~u (Vjti,&41 .:rlfbia! mnffiJnada; 11a lamk ulr'io in/imamml8 n/adç,11r,1dm tQ?h a 

vida atiJl/1 do grnpo, implit'1!14~ VJ'.11 fJJ4 Íli.J.-Járh;. : /'l11lit0.r df>.f ltmzis- JJ.,: aid,:_.ias ai,tert..0U11. Jnclue,m. 
cemfrlfcr.íos, v 91.11 i d, tJtnho sagrado pr:ra vida 4ç14>~ Não é crível que se possa concluir, 
come importao:ce fundamento para identificar uma átea como "terra indíge:rn'\ 
a. exístêncía de cemitérios -se.tn queçao menos, se verifique, localize e documente 
os vestígios dessa ocorrência. Onde estão · as foroa, gravações, coordenadas, 
enfim, aJgo que comprove a existência. dos tais umltérios?-9 Paeece de clareza 
meridiana q\le pa1'2. afirmar que a terra em espécie é habita.da pelos índias 
(condição conatituciorial) há de existir cemitério" posto que não são imortais. 

A admítie tais conclusões não necessítaria determinar a 
realização de pericial bastaria colher as informações prestadas pelos fadi.ôt\ 
tratadas no laudo como verdades absolutas. Mais grave ainda quando se sabe 
cp.1~ os informantes, infdbm:i.ente, seevem a interesses de terceiros, como 
Informa o próprio P~rito, ao narrac o eecebímento dé mensalidade e bens dos 
pousadciros, rnadeireíros clandestínos e outros que tais. 

3 Os ~á.yabi oo Brasil Central. · 
51 A~ fotos que Juntou aos autos não HU\:tram ~bsohu:uncnte nada. po!a 1>eq1u,r fu=m prova <lo que são, de 
fstc, da w.-cn.. objete da rualsinada pcrtalia. dv ~em.~o ~e ae. pmtem:'l-= ver anulada. 

- .-.. .. 
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Também, não tem o menor cabitnertto a alegação de que 
tais infonnações estão calcadas em. dados bibliógtãficos, que dão conta de uma 
habitação ocorzida no passado, pois. neste caso, a Constituição, a legislação 
infra.Nconsli!Ucional, a doutrina e a jurisp~cia., inclusive já sumulada pelo 
STF (sú..111ufa. n.:. 650), são claras em. e;rigit que a habitação seja hA!JAL. 
Portanto. torna-se i:ro.p:rescindível o trabalho ~e campo, atual, que constate. ao 
momento da pericia, a v~dade desses dados. A este respeito ensina W~bie.r 
que 'a prodµfiir:> anlodpada de prova km como pressJ4)o#() .() peri!,() d, d~1pPandmBnto da 
<JbJr~ da ,l."/;)fO'P(I O't~ de .fifi pmi:immw. S1'ajiru:1lidatk çç11.ri.tf1 ,m. registrar, .S(Jb C1 fam;a dr. 
pnwa orai ou pe-rit:ia~ estado de fato presente q11q pos.r4 inf/llir na solNção da /id; 
~ prNe:r.1,·o pri1J.cipaJ» (Curso avançado de ptocesso cívil, za. ed. São Paulo: R't, 
1999). 

Para tanto, não basta urnscbrevôo sobre a área. Diga-se de 
passagem, tal atitucie demonstra a completa ausência de compromisso do perito 
paxa com as p~-'-tes e1 p.dncípalmecte, parn com o Judiciário- Tal-vez~ por 
atitudes como esta, tenha que dar cocstaares explicações (caso de "Suiá- 
Missu") 10• · 

V ale ressaltar, ainda, qu.e ao iníonnar que pode 'i'tl'r em 
;çf;rouiio a dn~ ~!'ub:Judiru":. o Perito ccnfirsna que a mesma encontra-se mais 
afastada do local orxde os índios habitam, atualmerrte e em.carârer permanente, 
no !}1;,1tadQ do Pará (reserva com 117 mil hectares), deixando claro que as 
fazeadas, objeto da ação, rtão fazem p~te sequer de suas áreas de perambulação 
(fundamento utilizado por ele e pelo laudo da Furtai para demarcação das 
propriedades objeto da presente. ação). 

Assim, agsnitjndo fa]has !manáveis na realização da 
perícia, n[o observadas na decisão recoeeida, prossegue o i Petito cm seus 
esclarecíme . .ntos~ informando que lhe -cabi.'\ ''i!Jfarmar a npeito da o~;ão da terra 

10 Processo qne tl;'amlta nas• V tira .Fede.ntl da Se9110 Judiciar!11, '3~ Mato Grosso, 'lntaodo da n Suiã-Mlssu, 
em que o perito também nilo esteve na An,a. · 

,.,, ..•...•....... 



06/ 24!2UU8 10: 45 F.H 06L'.l1056121 . 
6 CA1t!ARA 

DR. MARIO LUCJ.O 
~018 05/29/2008 16:37 ~5125064 

... .•.• • i::. •• 
• 'I i \ . 

:"i n- ,t,, ,l"l 
tMP• Maio. Fu.scc e Furtc;,dQ Advogatió:t,.Aà&c::la 

Joõo Aart~Jno Melai · f "" -.--;.;--~j\O ' 
Josti Bofü1o désScntoi Furtcado 1 1 · Kt: .::_._.J 
Joaqurm Gullherme Fv~co Penod""'" 

por parti dos Ke!Jabi> Api.'akti, Munduruksl qu1 rrsldim 11a aldDia K:íml.ruZfnbo'~ Dessa 
forma, ··~ partir desta aldeia yü•itci a/gp.ps lgçg/9. mttncwttadoJ por ck.1. Os dema4 
dodos. se :apáraw nas .infq.rmgçõg q_btíd&i, em campQ e em dados 
bibliogrdjicoi''. 

Cumpre salientar, de antemão~ que todo o trabalho do 
perito está lastre-ado r.iãs informações prest.ad~ pelos ,índios Kayabi~ os quais, 
coroo de riotória. sabença, sobrevivem · de doações de pouaadeísos t 

desmatadores clandestinos. fato q'l.le por si só demonstra a mal:iipub.çio de 
terceiros, de que são vítimas, para afittruu:e.m que ocupam as taras. Aliá.s, o 
recebimenro de dinheiro dc,s pousadeiros, como acitwl mencionado, é nanado 
pelo próprio perito. 

Também, não há no laudo ou rios esclarecimentos qualquer 
1:egj.~tro de informações prestadas por índíos Mnndurukn, porquanto sequer 
reívíndicarn ou estão abrangidos pela .área objeto da. Portaria 1149/0.2 do 
Ministério da J1.istiç.a: notadsrnente por já possuírem su~ terra, vizinha da terra, 
indígena Kayabi (117 nill. bectaees), no Estado do Parã, com ap;t:oxim.ada:mente 
2 milhõe5 de b,ect:}re/i. 

Já os Apfakás Informam que não habitam. atualmente e em 
0).1:,á ter p errnaneo te., as át:eM em questão. seàdo certo, ainda, que J:'e:f ecidas etnias 
não r'residem na aldda Knruruz/nho': o 9.ue tom.a ainda mais , •. obscuro" seu 
tta.balho. Aliâs, a cada csclarecimentc o Perito se. afasta, mais e mais, dos 
requisitos esrabelecidoe ~o attlso 231 cb. Constituição Federal, deixando 
dúvidas intransponíveis acerca de sua "validade", pois que, em momento algum, 
se discute ou se trata. de áreaa habitadas per Api.aká.s ou Munduzukus. 

De outra sorte, do que vale o Perito informar "suposta" 
visita de alguns locais, ressalte-se, não ,:e.tratados em seu laudo, se os mesmcs 
não se encontram. na-s áreas objeto. da presente ação? A verdade é que 
t;i:ão h.á ~iu.alquer local retratado pelo Perito nas áreas objeto do litígio que 

~- 

1 fl Ili "' ' 'f • '"'"h" '!!•'11r•,Nl"ll, , ,>1;1 r 1.11·,,r,;,t,· -,, ..• .,,~: 



.06,.2-!12()08 10:-!5 FAX 061.'.llú56121 
6 CAMARA 

DR. MARXO Lucro 
141019 

PAG~ 84 
,s,2s1200e 15:37 36125B64. 

.... ! 

João Agr!pino Maici 
José Bottsta dQs SQ/'ltos Furtadc 
Jocqvll"l'\ GuUherl'ne fu$Co l'>essoo 

'• :, ... i," 

\ . 

demc..,f.1~1·11::m~ por :o;ieno:r que seja, a ocupação fn;díge.na; mesm.o porque lá não 
esteve. Logo, corno se adnú:tir que uma pericia que visa de:tno:t:Lattar a 
ocupeção de detel':'ntl.nado grupo indígena, em \l:tna. determinada área, 
não colete e ínvestrgue os dado$ ne~ta. área (foco da pe.r.fcja)? Atê porque 
esta é justamente a questão que se colocou para perícia responder, ou seja, se 
nas ~tE;:as objeto da presente ação, diante dos requisitos eseabeíecídos pela 
Constituição, podem ser caracterizadas como terra indígena. 

. Também. não fa~ o me.c.or sentido sua afirmação de que: 
'~-4. 0(1/j)df401 habitaçiio e uiiliz.açiir) das tnra., par p,.,rle Jqs índios p()s.ro .rabi-la a pa.riir da 
p;irnn.~a de resposta dor btformanúsJ prindpa/m111-/8 indi,g:nm, ço,ifro7r~ujos por dadot 
bibliagrr:iftco.s cJt,, cronistas e an"lropi/o3(lt#~ Isso p(;.ttq\W. tais info:ttnações, desprovidas 
d.e. :i.n<.restigação atual em cax:i;ipú~ podem lhe :rendi::rJ no mãxímo, a conclusão çle 
que referidas t.errM foram, no passado, hahlta&is pe:105 índio$~ o que afasta as 
coodiçô'esr todas necessá:das e nenhuma ~l.mcientemente sozinha, Cõti!i.°i{clc::çida:; 
no ~go 231 da Constíruiçãc Federal, 

A propósito> a ausência de habitação, atual e permanente, 
por parte dos fadios) requisito imprescíndível para se identificar: uma terra 
como iorugena. é admitida pelo p.tóprio Perito, que chega afirmar que "s« 
alg,U1'/l(l.f parfq: de SB11 ffm/(f,ia nã~.SáO ·OCIJJZa{lss ,aêtJfl'~mentc ngs dias de,b,(Q(t 
parr.;. as .tUll.S atJtidi:+dN j>rodJtiiPaI' &!ve-.re rJ si~ de co,ef/iJo rnnante .na ârea" (g-..n.). 
Surge neste ponto ui..mbém outra dúvida: A qual sit:i.la9ão de conflito ele se 
tefeÃe? Isso porque nii'.o constam de seu trabalho as relações sociais entre índios 
e não fadics, Nova dúvida também s-u:rge qumdo~ mesmo afittnando que as 
áreas não são ocupadas efetivamente pelos índi.ofi nos dias de hoje, pode 
concluh se tratar de terra :indfgena. nos mokies do que díspõe a CP/ 88? Data 
lhJRia, suas conclusões não pod~m ser desprovidas de. base: empírica legal. Ao 
coo.tr.irio, têm. que estar adst.dtts ao que dispõe a legislaç~o em vigor. Por certo, 
o estudo antropológico não exclui seu ri.gotoso enquadramento na conceituação 
estabelecida. em lei. ·· 

t· 
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A este respeito, eonass« W1JÜ1i trazem os Agravantes à 
r.olaçào os ensinamentos do saudoso professor Miguel- Reale, em artigo 
publicado no jon1ru. "Estado de São.Paulo", edição do dia. 2$..06.92, sob o título 
"O Mito e o Índio"~ 

"( ••. ) Tudo depende do entendímenro a ser dado à expressão ocupação 
permanemej a q1.1al tem sido lmpmi;nt~ compreendida, a partir da afirmação de 
que se tr~'ta de gente nômade. acostumada a p!!!rcorrer imensos terrítõrios, o que 

· nos conduz a exageros manifestos, confuni;l.indo ocu.pa.ç!I<> permeneatc com 
ocupação evenruel. ( ..• ) O legislador constituinte. apesar dos pesares, teve o 
cuidado de preseevar aos fndios as ter.ras tradfojonalmc,nte 'por eles habita.das em 
caráter pe~manente· (art, 213, §l ", da. ConstituiçãQ Federa).), o que excluí ~ 
atríbuição c;te glebas imensas insusc{,tí~c,is de exercício de posse por algumas 
centena ou rnilhares de sílvícolae, ( •.. ) E óbvio que no texto consütuoíonel está 
implícito o crltéx~o de ,:proporcfonalidadc: entm as áraas ocupadas no passado e as. 
que, no presente, os índios efedvamtMJte habitam em caráter p...-:rmanente, 
pois Q adjcti-vo pennu.nente é cmpngi:tdQ pru<Jieintemente duais vezes: u.m1' 
para qualificar ~ oeupação (§ i~ do ~it. itrtigo 231) e outra. a posse (§2°)"' 
(g.n.). 

Diferente não é o posicion~~to da [urisprudência pátria, 
O Mínístro César Asfor Rocha, do Colendo Superior t'ribun~ de Justiça, ao 
proferir seu voto no MS 1856-2/DF~ impetrnd~ pelo Munidp.i.o de Irai/RS 
contra a Portaria nº 28 do S:r . Ministre da Justiça, que_ declarou determinada 
área pertencente ao M1..lt.Údpio come posse indíg-cna permanente, assim se 
expres sour 

"( .•• ) .É corro que ·o art.. 23 l da CF recoeheee aQS :índios 'os dír~dtos Originári-os 
sol;lre as terras qu~ ~adicíonfllwente ocup.un. cP.m,Pctin,;.iQ a Uniã.Q demareã-las, 
proteger e fazer respc:itm· todos os seus bens'. Todam, para que tal demarcação 
ocorra, é indispensável a. constatsçãc de. 'tlm pressuposto, qual seja, a. ocupaçlo 
tradicional, vale diur, -.n posse reeonbeetãa, a habjfação locali~da e 
permanente dos siJvíc:oJ,-s. t preciso, p,;,j~, que a posse seja presente e 
tradicional já que, se assim }l.ão fosse, todo o território nacional poderia ser 
dcmsrcado por ter sido em certa ép<)ca, todo de ocupação 1ndfgena'' (g.n.). 

No mesmo sentido, na Asão Çi;Yel QdGioári,r;l pº m 
M:.1:1 publicado na R'IJ nº 1071 pãgs, 461/496, o ex-I\,furlstto Néri da Sil"Vdta 

t· 
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aborda o terna de forma bastante percucíente: " ... de3.ra maneira, o quct vedado ei.s1á é o 
âesapossomenro, dt1 forma real, dos silvfoola.t, em. rdm;!Jo àquelas terras, que - f:T"i verdade - 

· ocupem e aproveitem, utiliran.dó--a.9, conc:retamentt, fi!m se.uf((\lr:,r e de. suas fmnllJ~. 1/(lda obsta, 
portanto. respeitadas as fra.çõe.s 3elvagetJS es~j(.1Tn esta~lecl@~. com suas f amfliczs, e 4S utilfzem, 
~ posso o Esrado-membro desmeml>'l'W panes de terrttól'i.o, pdmitrvame.ntt:: reservado QO$ 
stlvtaotas, que não mais estejam servindo à habitaçlio, J1,.ttJ e gw.o da$ abortgine.s, ou porque não 
possuam recursos naturai« aprcniert(tvets pelos t,,dtg,mas, de acordo com seu i:stdgfo de 
d.;;s...,wvalvimr:.nto, ou porqu« essas frac;~-1 de. rerras nõo mais at.(zra:m proveitos os indios ", 
Assim, conclui o W-nistt:o que " ... i precfJa&ompr(Nar àeJpNe d,: U!TTM ha/,itados pel2s 
sllvkrjIM, com posse perm(fl?.1mte. NQo baita, em tJrd4m ~ se terem. por nulos efe,ito:c jurfdi~CM 
rr::f ereraes a domínio, passe ou ocupação, (Jhtido.s, SJtsundo a forma da lei. por particulares, 
relaiivamenee a imóveis, hája a região, ande lfifi'QdCJs húiorfc,:miente, sido terra em que viveram 
indios pu por ela perambularam, 0-zt nela tiveram escarçmw;as. É preciso se caraaterixe a gl.e:."ba 
óornr.i de Q<W.pação por sirvi.::ol-as.. q,a, at, habitem. em coràter permanente '' (g.n.) 

Air.:\d~ nesta mesma lüilia de raciocínio, afastando-se 
diametralmente das disposições legais, co.nf'o.m:i.e se depreende das decisões 
supramenciooadas, e mais, de G'\lf.S próprias conclusões, já que :r.i.~o pode~ 
concluir como ind{ge.na urna á:rea· não ocupada de forrna permanente pelos 
fndios, o Peziro afirma que ·''a habitaçJ;r.J eas termos de aldei.;a existente hoje, 
IN:EXISTE na área 'sub~judice~». Nota-se, em primeiro Iugar, que. tal 
afirmação - repita-se _; é prestada sem que esdvesse estado em tal irea- 

Dessa forma, como foi possível concluir, diante das 
disposições legais, doutrinã.rias e junsp.rudenciais? que determinada átea é 
md-íg1~na. se pão lú habitação? De nada adianta tentar, gtmvés de jogo de 
palavras, fazer el:isti.r 1,.1 que não existe. Mesmo po.rquc;~ o próprio Ministério ela 
Justiça, ao editar :a Portaria :o.., 14, de 9 de janeiro de 1~96, que "estabelece 
I%°"tas sobre a. elaboração do Rela.tório circunstanciado de identificação e 
dclimitaçâo de Terras Indígeaas", de~a que o mesmo seja devidamente 
fundamentado em ~entos objetjyos, abL~ngendo~ necessariamente, além de 
<:Y1.1t:r.0s el~e:utoa considerados relevantes (art, 1 ): o seguinte dado: 

ºII - SEGUNDA .PARTE 
Ho.biti.ção permanente: 
a) descri~o da di:stribui~r;, 
localiza ~ão; 

.. : :\!i: 
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h) e:q,licitaç.ão aos çritéri03 '10 erupo pani f ~lizaçã0t coostrnção e 
permanêneía da (tJ) ald~ (~}. 2 ~l'Ca por cJa (,) ocupAda (S) e o tempo em q11e se 
cn~oum (m) a (s) atuul (ab) IOC8liza9ir, (.ç.óes)". 

Portanto,. .ou existe habitação, que se caracteriza com a 
existência de aldeias, ou não existe habitação. ~ã.o há· habitação em t~rmos. 
Como afirmar se h~ ou não habjtaçãQ, ;t.tual e permanente, em. 
determinado lugar, sem ir a es se Iugarr 

De outra parte~ não pode o Perito se futtar da vistoria de 
urna área, objeto da perícia, sob o parco argumento de q~ houve 
desrnatamenro, não havendo como ']Nrwber 'lltJ1igi1>J' da {J(:Nj>'1fiú; indi,g,11,ra'~ Somente 
irtdo a área, e a vietoriao.do. poderia fazet ral afin:o.açã.o. Nada impede que 
mesmo nas úea.s dearnatadas, ou em outras, que .únd~ não o foram, seja 
encontrado algum vestígio da preeeaça indígena. Acontece) porém, que o 
objetivo da pedcía ~o -é encontrar vcstísi,os, aiAs habitação, atual e permanente; 
que ele prôpzio afuma itrensti:t. Aliâ."l-~ com o advento da Constituição Federal 
ele 1988 não se trabalha. mais. com o ímprecíso conceito de ímemoeíabílídade de 
ocupaçâo. Não fosse assim, reria que se devolver a Bafa de Guanabara aos 
'l"upma:nbàs/Tupiniquins e o p::itio do Colégio, em São Paulo, aos Tupis 
Guaranis. 

Não bastasse, ao ínvés de esclarecer, inicia o Perito uma 
clara defesa Ideológíca (a propõsítc, vide cap~ de seu laudo), chegando a a;fu::t;:rutt 
que embcm j;o,fo:troe o -Ministério da Defesa e o Oficial de Justiça a inexistência 
de ocupação ind{gerui na região1\ isto '~ão .rig,,i/iéa qud e.m:, r"t!,giiio não s11/a por tle.r 
ot1ij)ada':, rnesrno porq'!,le, em seu sobrevôo, pode constatar que de ocupação 
:indígena hã apenas sua alde:i:a. e roça.a., no Estado do Pará (afastadas das 
áreas ocupadas por fazendas), sendo certo que a ocupação o.ão se restdnge a 
isso. Da mesma forma pergunta-se- Como pode, de forma objetiva) fazer tal 
afirmação se rião esteve na área a ser periciada~ Seria apenas pelas Informações 
dos índios e dos d.tdos bíbllogrãficos, despídos de urna conferência i1t /r;t(}? Por 
11 
AJJto d" cjrounsta.nciacto de co,.11:t~t~~o - fl, 8i:i9. ~ ' 
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q·t.1e acredita o perito ser o detentor da -vetdAde? Objetivamente, corno se 
restringe a ocupação? Coroo pode afirmar ser indígena wna área onde não há 
b~.bitação, '1tui<l e pc.nrum.ente, não há ocupação, bem assina ine.xi.~tc os dernais 
requisitos legais (ttt: 2:.d da CF)? Quais 'são os parâmetros, o bj~tb,ros, utilizados 
par.a se conclui:r ser 'ur.t"'.l\ ,ú:e.a Indígena, mesmo sem vistoriá-la? 

Demais disso; não deixou claro que a área sub·;/11di" poderia. 
ter sido ocupada pelos índios K~yabi, em sua grande maioria rransferídos para o 
Parque Nacional do Xingu, onde vivem até hoje. Os Kay:ab:i remanescentes, no 
total de aproxírnadameoee 100 (cem) fndíos, estão no Estado do Pari, onde 
possuem uma área já demarcada de 117 mil hectares. 

Também. 1'l.:io há falar que as antigas aldeias, mencionadas 
no laudo) estilo io.~ente relacionados com a vida atual do grupo. inclusive 
em :t:"azão da existência cernitézios, se Il.~O mz nenhum dado objetivo que 
comprove tal afi:t:tnação .• pzincipalmeate cm. :elação às áreas dos Agravantes, 
que sequer fcrazn vistorlad;\s? De outra soere, t existência de ~~antigas alde.iast~, 
já extintas, atrai a Súm.\1fa nº 650/STF. 

Em seguida, transcrevendo tre~o de um livro, procura o 
Perito, parn. refutar o argumente de que é humanamente inlpossfvd se imagina.e .• 
logic:amcnte desprovido das paixões que o moveram como defensor da causa 
indígena, q,ue uma população· indígena.,. hoje. com. aproximadamente 100 (cem) 
índios, que possui uma ár~ já demarcada, de U7 mil hectares, necessitem 
de mais 1 milhão e 53 m.U he«::ta.re$ p~ sobreviver, notadamenre quando não 
a habitam, atualmente e em caráter permanente. 

Não conseguiu, ta.rnbém, esclarecer o Perito os mocivos 
pelos quais não permitiu qut! o assistente té-ccico dos autores acompanhasse seu 
tr~balho de coleta de dados, notadamente quando presente p-.:ira seu iclcio12• Se 
de um fado, como alega, não há. obrigatoriedade, do outro não há proibição. 

1~ Certidão de: .t1. 66 I. ~- 

.. 
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JoSé senste dos santos FurtodQ ~-- 
Joaquim GUilherme Fl.isc:o P~mcio 

Então, por que evitou qµe o assistente técnico o acompanhasse, quando na 
véspera de sua saíd.'\ de Cuiabá ha."ria acertado com o assistente o início do 
trabalho de c~.mpo na ât'eãz) Possivelmente pau qu.e o assistente não constatasse 
a existência de um trabalho j~ pré-coccebído, rrotadarnentc porque sequer 
vistoriou as áreas objeto da ação . 

Ainda, se não há obrigatcri<:dadc de participação dos 
assistentes na coleta. de: dados> qual a razão pata o CPC estabelecer, em seu 
artigo 431-A, a obrigatoriedade de i:ntir;p.a9:â~ dos assistentes pua lnício dos 
trabalhos pc .. riciais? · Seguramente, pilta qu~ possam, dentee outras coisas, 
acompanhar a coleta de dados pelo Perito. 110 estado de fato presente, Neste 

· caso, podezia Le,t; sido evitada a ausência de. vistoría na área, bem como checadas 
ae :inforrn.açõo:.s prestadas pelos ín~os~ trata.das corno verdades absolutas. Por 
isso rnesrno produziu seu 'laudo" em deis dias de trabalho de campo, fo:ra da 
área -1u.b judice. 

Diante desse quadre, onde a pi:ova pxoduaida, de 
· fundameotal in.1portfü1ci.a oa discussão da ação principal e} po.r ccnseguíote, no 
pt6pi:i.o direito de p.t;opried.ade dos .Ag:ravantes. gera uma gama de situações que 
se acham> propositadamente, o bnubíladas, nãc podeda, como o fez a r. decisão 
recorrída, em penada. rápida, sem qualquer fu:nd-a.mento, INDEFE:fUR a 
realização de nova perícia, mermente quando o próprio perito confessa que 
não esteve na área objeto do litígio. 

Com mais razão, quando se está diante de uma demarcação 
envolvendo 1.053.000 fJa. (lllD t'\lW)ão e d,ns_üep.ta e três -mil hectareQ), 
ab.tw.geodo i...:o::i.a área onde se encontram propriedades adc1umdas ao Estado do 
.Ma.t.o· Grosso1 através de títulos legítimos há aptoxü:nadamente 35 (trinta e cinco) 
:a:nos13> pw::n. 'urna etnia que possui, arualmente, ap:t:OXim.adamente 100 (ce::m.) 
índios, e que já detém uma ârea de 11?.000 ba.. · (gento e dc2~rsse:mie mil 
hç~tares). 

lJ M11tt:!cu)M de fl~- 34/4';). 

. .•.•....•.. 
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DR. M~RIO LUCIO • 

Do rnesrno modo, n~o poderia a r. decisão recorrida 
INDEFERm~ também scr:o qwuquet" fundamento, a realização de audiêncía.. 
para que, desse modo» pudesse o perito prestar '?s eselaeecímentos necessários e 
Indispensáveis à sua convicção para decídir, 

Finalrna:ite, ressalte-se que, :não se realizando, com urgência,. 
nova p~da, corre-se o sério :cisco de tltctação do staoo quo da á.t~ já que 
desde o início a orientação da FUN.tU é a de que os- m.dios invadar.n a área. e 
assim consttuam aldeia pau poder ca.ncr:crizá-la com 'terra índígena7• A este 
respeito há degravação nos autos de conversa entre o P~esiden.te da Ftm~ e os 
fr.tdio:- 14• Também. há nos autos informa.ção do p.r6pr:ic IBAMA acecca do 
afirmado 15, sendo certo que outro itnóvel,. na área objeto· da Portaria 
'1149/02/MJ, foi invadido pelos índios (processo nº 2007.36.00.008821-5). 

DQ: CABIMENTO DO AGRAYO 
NA FO.RMA EXCEPCIQMADA PELO êftT. 522, DO CP.C: 

As-s5m~ estando o processo prestes a ser sentenciado, tendo 
sido homologada a p~ apesa:c das evidentes nulidades, terna-se 
Imprescíndível o seu recebimento na foun~ excepclonada pelo artigo 522 do 
CPC, diante da lesão grav~ e de diffi::il :repuaçio causada pela decisão recorrida, 
notadtUncnt~ em razão da h:nportância da prova pericial para o deslinde ela causa. 

DO 
PEDIDO: 

A vista do cxposto1 e diante das razões scbejamente 
descritas, o~ Agravantes requerem seja recebido o presente Agravo e, em carâtcr 

14 Fia. SS5/570 (em especial trc~~ n, ~62) ~ · 
1' PI. l Hóc1.fl 865. ~ 

.-.. .•. 
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Joõo AgriJ)lno Moia 
José Sofütc ck:,$ Sonlc)~ furTQ<:.10 
Joaqvirn Guilherrn~ Í'u$CQ Pes~o~ 

de urgência, nos terroos do artigo 5271> m, do GPC~ seja a.tqbu:fdo cfcit.Q. 
irnapçnsiyo, suspendendo a decisão recorrida, com a conseqüente manutenção 
da li:rninar de fl.s. 435/ 437 e dçcisão de fls. 1602. até que o Tribunal possa 
apreciar o mérito do A~vo e. assim, determinar a realização de nova perícia, 
diante das nulidades acima apontadas, O'\.l:, se de outro modo entenderem, até. ~ 
realização ,r,!.e audiência, onde ó perito possa p~tar os devidos esclarecimentos. 

Requer, ainda, após atribuído . o efeito suspensivo, sejam 
intimados os Agl.,"av~,.-3.os pata que, quet"endo1 no prazo de 10 (dez) dias, 
respondam o p:resente_ agtãi.ro,, cemeeendo, $~ foi: o caso, ao Ministério Páblict..'l 
para manifestação, · 

Outrossim, cumpridas todas as formslídades, requerem, a 
final, seja provido o presente agravo~ reformando a decisão agravada, com a 
anulação da. perícia, fiv,::t! às nulidades que. cerceiam o direito de defesa dos 
Agravantes, determinado qué outra seja realizada, ou, ainda,' se· de outro modo 
entenderem> que detezmínem a realização de audiência, onde poss!.l. o perito 

· prestar os esclarecimentos necessárics. 

, ,,,.~,''-J\~.., \\ H<r1.···", 'Ç. p.(,'Y) tf-"C"-- • , . J cf:\q . ~ itõs1rfo Fusco Pessoa de Olíveiea 
3/ F- 4 43 
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AGRAVO DE ·1NSTR.UMENTO Nº 2007.01.00.027624•9/Mi 
Proceseo na Origem: 20043600002.1305 

FlF.LATóR(A) 
AGRAVANTE 
ADVOGADO 
AGRAVADO 
PROCURADOR 
PR.OCURADOR 
AGRAVADO 
PROCURADOR 

D~SEMSA~GADORFEDERALSOUZAPRUP~NTE 
F~NCISCO L.INO OE PAIVA E'OUTROS(AS) 
JOÀO AG.fllPlNO 05 VASCONCELOS MAIA E OUiROS(AS) 
FUNDAÇAO NACIONAL DO INOIO-FUNAI 
HUGO MARCELINO DA StL.VA 
LUT7- FERNANDO Vlll.ARES e $/LVA 

: UNrAo FEDERAL ' 
: .JOAQUIM PSREJRA DOS SANTOS 

Em face da matéria dê ordem tática questionada na inicial, reserva-se 
' ' 

apreciação do pedido de antecipação da tutefa recursai formulado na inicial, após a 
intorrnaçôas do juízo -a que, no decêndlo legal. 

Oficie-se. 

Publique-se. 

Brasília-DF., em 07 de agosto de·2007-. -···· 

T~F.1• Rl!ítiiLÃO/ltw4P',1a,.oD..t14 
Ci'r!QtlO Jl'I' FllMll:'1111':;'Q l.a1:11ri:111 • 0111&1, r:>,i:;, FIXl!rral :SOVZA PF!UCl FNTii W:\OIVERSOS1)UbUC11!,Ao\Q;iQQ7Q,ooa27t1:z.48.II~ 
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PROCESSO nª 2004,36.00.0021 SQ •. 5/classe 9200 

DESPACHO 

V.ANESSAdúR1r.f~ 
Juíza Feder, 

WoTmações pre$tadas. 

1 
1 

- / 
1 

1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA fEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
3ª VARA FEDERAL 

Processo: 2004.36.00.002130-S/9200 

~ .. 
··-·· 

DECISÃO: -----···-··· 

Considerando a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 2007.01.00.027624-9/MT 

(fls. 2018/2022), determino a complementação do Laudo Perkial Antropológico, mediante adoção das 

seguintes providências: 

Deverá o Senhor Perito, objetivamente: 

a) Descrever a situação atual dos lotes indicados as folhas 03/05, esclarecendo se 

consistem em áreas cesnatadas, cultivadas, de mata fechada, referindo-se a presença de sinais 

2. 

,· 
\ 
' característicos de incul'sões indígenas, provável época da ocorrência, presença de materiais ou objetos 

i~d.ígenas, apontando as respectivas nações, caso existentes. 

b) Descrever a situação das margens dos maiores rios que se encontram no interior ou 

que margeiam as terras descritas na inicial (fls.03/05), Rio Teles Pires (Rio São Manoel), Rio Cururu, Rio 

São Benedito, Rio Ap1acás, Rio Ximari, Rio Santa Rosa e outros, informando sobre eventuais 

acampamentos indígenas de duração curta, média ou longa, especificando a nação dos seus mtegrantes e 

o provável tempo de permanência das pesseas no local, bem como a respeito da existência de eventuais 

utensílios utilizados, sua finalidade, e respectivas datas em que foram confeccionados. 

}JO 
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f.- Faculto às partes, índusive ao Ministério Público, apresentarem quesitos suplementares, 
no prazo de 5 (cinco) dias, indicando seus respectivos Assistentes Técnicos para acompanhamento dos 

trabalhos. 
4. Decorrido o prazo acima, intime-se o Senhor Perito para apresentar sua proposta de 

., ' 

honorários complementares, sobre a uai as partes manifestar-se-ão no prazo de 5 (cinco) dias. 
~. Desde já observ que compete às partes a intimação dos seus respectivos assistentes 

técnicos a respeito do inicio dos trabalhos periciais, que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, contados do depósito dos onorários periciais, cuja despesa ficará a cargo dos Autores. 
6. 
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SINAIS CONVENCIONAIS 

5) TERRA INOIGENA DFI IMJTol10A 

~ (T) PO~TO INOlGENA ,..AMPO DE rouso 

A A AI DFIA INOIGENA v.ALOCA INDIGEJ.U\ 

..-,INISTÊRIO DA JUSTtÇA 
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