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"AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO 
POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA". 

AUTORES:- 
1 - Se d i o 11 i L B o II u n e s / 111 , S u C.' 1 y C ri s t i na Mn no e n r d i Bona n , 

brasileiros, casados, agricultores, CPF. 211.036.159/ 

04, residentes e domiciliados em Juara-MT; 

2 - Valdomiro Peres e s/m. Ivone Pierin Peres, brasi- 
leiros, casados, ele médico, ela do lar, portadores ' 
do CPF. n9 139.145.029/91, residentes e domiciliados 
em Paranavaf-PR; 

3 - Vergilio Peres e s/m. Helena Pentagna Peres, brasi- 
lejros, casados, ele médico, ela do lar, portadores ' 
do CPF. n9 138.849.309/82, residentes e domiciliados 
em Paranavaí-PR; 

4 - Felipe Peres e s/m. /\m~lia Fuliotto Peres, brasi- 
leiros, casados, ele pecuarista, ela do lar, ·porta 
dores do CPF. n9 003.915.229/49, residentes e domici 

liados em Dourados-MS ~ 1 

J 
5 - José Peres Parra, brasileiro, separado judicialmente, 

portador do CPF. n9 003.915.149/20, residente e 

.;; .. ~ 



~~--~~~~~~~~~~~* 
,._ 

. --· - - ------------------ 

cllnlbni1'- {f.m.n.eüeal~ J.anehn 
ADVOGADO 

AVENIDA DO CPA N,• a.tas 
CUIAUA 

FONB; (065) 321-1684 CEP 78.060 
MATO GP.0110 

fls. O 2 

domiciliado em Cuiabi-MT;~ 

6 - Paulo Pascoski e s/m. Amantina Dias Pascoski, brasi 
leiros, casados, ele lavrador, ela do lar, portadores 
do CPF. n9 004.602.309/-2, residentes e domiciliados' 

em Juara-MT; 

7 - Ludovico Axel Surjus e s/m. Maria da Penha de Oli- 

veira Surjus, brasileiros, casados, ele agropecuari~ 

ta, do lar, portadores do CPF. n9 003.912.209/34, 
residentes e domiciliados em Paranavaí-PR; 

8 - Adernar Artemio Sauza e s/rn., brasileiros, casados, 

ele do comércio, ela do lar, portadores do CPF. sob ' 

n9 235.297.509/30, residentes e domiciliados em Ari 

puanã-MT; 

Ri!US:- 

UNIÃO FEDERAL e FUNAl (Pun do ç ão Nacional do I'nd í o ) , sendo 

a primeira representada pela Procuradoria da Repablica 

com sede em Cuiabi-MT. e a segunda, representada na pes-' 

soa de seu Presidente em Brasília-DF; 

OS REQUERENTES SÃO POSSUIDORES DAS SEGUINTES ÁREAS: 

Sedionil Bonan e s/m., com a área de 968,00 hectares, ma 

triculada sob n9 599, livro n9 2, fls. 01, Cartório de R~ 

gistro de imóveis da comarca de Juara-MT., (certidão ane 

xa); 

Valdomiro Peres e s/m., com a área de 1.040,60 hectares , 

matriculada sob n9 1.444, livro n9 02, fls. 01, Cartório 

de Registro de Imóveis da comarca de Juara-MT., (certidão 

anexa); e outra área com 1.050,23 hectares, por força da 

matrícula n9 1.445, livro n9 02, ficha 01, do mesmo car 
tório (certidão também em anexa); 

Vergílio Peres e s/m. ~coma área de 1.040,60 hectares, - 

.•.. " ~ 
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matriculada sob n9 632, 'livro n9 02, ficha 01, e, outra 
área com 1.040,60 hectares, matriculada sob n9 633, livro 
n9 02, ficha 01, ambas do Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de Juara-MT., (conf. certidões anexas); 

Felipe Peres e s/m., com a área de 1.234,20 hectares, ma 
triculada sob n9 677, livro n9 02, ficha 01, Cartório de 
Roghtro do tm5v~l •• cltt comu1"ett elo ,1unrn-MT, (t:ert:1 d5o em 
anexo); 

José Peres Parra, com a área de 1.040,60 hectares, matri 
culada sob n9 1.446, livro n9 02, ficha 01, Cartório de 
Registro de Imóveis da comarca de Juara-MT. (certidão em 
anexo); 

Paulo Pascoski e s/m., com área de 121,00 hectares, matr! 
culada sob n9 1.303, livro n9 02, ficha 01, Cartório de 
Registro de Imóveis da comarca de Juara-MT.(cert. emane 
x o ) ; 

Ludovico Axel Surjus e s/m., com a área de 2.493,51 hecta 
r c s , ma t r i c u l u dn sob 119 (124, livro n9 02, ficha 01, Car 
tório de Registro de Imóveis da comarca de Juara-MT., 
(conf. certidão em anexo); 

Adernar Artemio Sauza e s/m., com a área de 217,80 hecta 
res, ou seja 90,00 alqueires paulista, por força do Con 
trato Particular de Compra e Venda, devidamente registra 
do no Cartório do 19 Ofício de Porto dos Gauchos-MT., sob 
n9 008, de 22/01/86, e, instrumento público de p r ocur ação], 
imóvel este matriculado sob n9 1.456, livro n9 02, ficha 
01, Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Juara 
MT., em nome de Vicente Devanir Micheletti. (documentos 
juntos). 

OS FATOS:- 

1 - De acordo com a Ata elaborada pe- 
los membros da Comissão Interministerial, constituida pe 
la Portaria n9 1877/E, de 27 de maio de 1985, do Preside 
te dª-Funai. instalou-se, em 18.06.85. reunião nara 

• l', •• " 
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decidir negociação entre comunidades indígenas Kayabf e 

Apiaká, e não indígenas, autoridades Federais, Estaduais 
e Municipais, para a construção da Usina hidrelétrica do 

Salto do Rio dos Peixes, onde foram tomadas decisões e 

ficou determinado: 

A)-~ "AMPLIAÇÃO" das Reservas indígenas, reivin 

dicadas pelas comunidades Kayabi e Ap í akâ , aprov~I 

da nos termos dos memoriais descritivos e mapas ' 

anexos; 

B)- A Construção da Usina Hidrelétrica do salto 

Kayabi, reivindicada pela comunidade não indígena 

de Juara e região circunvizinha, conforme projeto 

das Centrais Elétricas Matogrossense S/A. (CEMAT),. 

E, entre outras, foram tomadas as 
seguintes deliberaç-oes: 

a) . 

h)-Jn<lcnizaç5o <los atu:tis proprietirios de títulos no in 

terior das áreas de ampliação, mediante acordo entre es 
tes e os Õrgãos Governamentais competentes; 

(Ata anexada por fotocópia, Doe. 
n9 01) ; 

2 - Assim, diante do acordo, foi Edi 

tado o Decreto n9 94.602, de 14/07/87, declarando de ocu 

paçao dos Índios Apiaká e Kayabi, área de terras no muni- 

cípio de Juara-MT., determinado a sua demarcação 

teriormente pela Funai; 

pos- 

(Doe. n9 02, anexo); 

3 - Conforme certidão da Secretaria 
do Patrimônio da União, referida área foi cadastrada em 

24.11.88, medindo 109.245,3822 hectares; 

. , ... " 
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4 - A funai, instaurou o processo n9 

1121/86, onde vem se arrastando desde 1988, Pela relação 
dos ocupantes, encontrou-se 21 (vinte e hum) proprie-· - 

tários, todos até hoje aguardando suas indenizações. Não 

podem, desde 1987 usufruir de suas propriedades, ou nelas 

trabalhar; 

5 - Com o passar dos tempos, corno o 
é no presente caso, desaparecerá as benfeitorias erigidas 

pelos proprietários o que dificultará a justa Ln den i.z a çâo], 
embora tenha havido alguns cálculos feitos pela Funai, em 

abril/88 e outro em julho/90, sem contudo, haver qualquer 

intenção do Órgão em ultimar o processo por absoluta fal 
ta de verba da União; 

(documentos anexos); 

6 - Por fim, independentemente dos 
p n g n mc n t o s d a .J!JST/\ n PR11VTA TNT1ENIZ/\ÇÃO determinado na 

Constituição Federal, culminou-se com a demarcação admi 

nistrativa da área ampliada, conforme Decreto n9 394, de 

24/12/91, acostado ao Ofício n9 025/92, da FUNAI endere 

çado ao Cartório do Registro de Imóveis de Porto dos Gau 

chos-MT; 

7 - Consta do Ofício ser tal área de 

domínio da União Federal na conformidade com o art. 20 , 

Ítem XI, e assegurados aos indígenas pelo artigo 231 e 
seus parágrafos da Constituição Federal; 

8 - Por Último, constam os ofícios ' 
1 

n9s 036 e 037, remetidos aos Cartórios de Registro de Im§' 
veis de Diamantino e Porto dos Gaúchos, determinado as 

competentes averhações, qeu as áreas supras estão incidin 

do em área indígenas; 

9 - Cumpre ressaltar, Exa., que a 

• i·, •• ~ 
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desapropriação resultante das •:"ampliação" da reserva ind!_ 
gina atingiu, em alguns casos, apenas parte d~proprieda 
des, devendo, porém, a indenização atingir toda a propri~ 
dade pois, com a referida ampliação, retira-lhes o cará 
ter social e econômico; 

10 - ~ocaso dos Autores FELIPE PERES 
que detém 1.234,20 has. e está sendo desapropriado em 992 

has, restando-lhe tão somente 242,00 has, e do Sr. LUDOVI 
CO AXEL SURJUS, sendo atingido em 699,30 has; 

11 - o Direito à indenização tanto da 1 ·1 

terra núa corno das benfeitorias é incontestável, já que · 
se trata de "ampliação de área indígena para consttução 
de Usina hidrelétrica", não se aplicando o contido no 
§-59 do Art.231 da Constituição Federal, posto que, a 
ocupação da gleba desapropriada indiretamente sempre foi 
da mais absoluta boa-fé; 

12 - Fundamenta-se a presente. ação nos 
arts. 282 e sgts. do CPC, combinados com os demais dispo 
sitivos correlatos em especial a Constituição Federa~; 

13 - Requer-se, portanto: 

a)- A intimação do Representante do Ministério P 
blico Federal para intervir no processo, conforme 
art. 232 da CF e 84 do CPC; 

b)- A citação da União Federal, por mandado, n 
pessoa do Digno Procurador Regional da Rep~blica, 
com endereço nesta Capital, -a Av. Isac P6voas, ~ 
n9 1.331, 39 andar; 

e)- Expedição de carta precatória para a citação. 
da FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, na pessoa de seu 1 

Presidente, com endereço à Quadra 702, Bloco A,· 
Edifício Lex, em BRASrLIA-DF; 

. ,.. ' 
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d)- A nomeação de perito Judicial, a fim de se ' 

proceder à AVALIAÇÃO das referidas propriedades 

(terra nua, madeiras de Lei e benfeitorias), para 

os efeitos indenizatórios; 

e)- A final seja julgada procedente a açao, para 

o pagamento do "quantum apurado pericia,}mente" - 
acrescidos de juros moratórias e compensatórios, 

correçio monet5ria, a contar da data do primeiro 

Decreto de ampliação da área índigena (14.7.87), 

além dos honorários <le peritos, assistentes técni 
cos e advocatfcios os quais deveria incidir sobre~ 
o valor integral da indenização, com a devida cor 

reção, e ainda, encargos processuais. 

f)- Atribuindo-se a es ,... 
/' 

100.000.000,00 p&ra os 
// 

P. e E, 
R. Deferimen 

Cr$- ' 
ns fiscais. 

OAB/MT:" n9 3.365-A 
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TERHO DE AUTUACAO 

Em Cuiaba, 03 de Marco de 1993 
da t2.A Vara, BELa. EDITH FATIHA DA SILVA 

, nesta Secretaria 
~ 
1 

!, 
autuo os docuaentcs adiante, e11 ----- folhas, co11 ---------- apensos, 
na seg11 i nh: conformidade: 

PROCESSO 93.0000325-9 
CLASSE &1000 ACOES ORDINARIAS 
DISTRIBUICAO AUTOHATICA EH 03/03/93 

PARTES: 

AUTOR SEDIONIL BONAN 

AUTOR SUELY CRISTINA HANOCARDI BONAN 

AUTOR VALDOHIRO PERES 

AUTOR IVONE PIERIN PERES 

AUTOR VERGILIO PERES 

AUTOR HELENA PEIHAGNA PERES 

AUTOR FELIPE PERES 

AUTOR AHELIA FULIOTTO PERES 

AUTOR JOSE PERES PARRA 

AUTOR PAULO P.ASCOSKI 

, AUTOR AHANTINA DIAS PASCOSKI -~::- 

AUTOR LUDOVICO AXEL SURJUS 

AUTOR HARIA DA PENHA OE OLIVEIRA SURJUS 

AUTOR ADEHAR ARTEHIO SAUZA 

••• Cont i nua 

. , .. , ~ 
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E11 Cu iaba, 03 de Marco de 1993 
da 92.A Vara, BELa. EDITH FATIMA DA SILVA 

, nesta Secretaria 1 '. •: 

autuo os documentos ad í ante, e11 ----- folhas, c:o11 ---------- apensos, 
na seguinte confor1idade: 

REU UNIAO FEDERAL 

REU FUNOACAO NACIONAL DO INDIO-FUHAI/MT 
' \·' 
1 ·- 
• 1 

Para constar, lavro e assino o presente. 

:i(pfa,1.JJ ;IAL) ~ l . _ d.tj1),..,,,0~ 
· Direto~ da Secretaria / b 

1 
1 

1 
~ 

.,. \ 
l., 
1 

~D1te10, d1 Seu••"' 
.!li! ia, •. : lc 11 

1 
l 
\ · 
i 

r 

q 
• J.· ••• " 
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'"' MINJSntRIO DA JVSDÇA 
Fundação Nacional do lndio 

1 ,, 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAK DA 2ã VARA. 

J. Digam os Autores. 
INTIMEM-SE. 
Cuiabá, 11/01/94. 

-, 
i .• ' --, 

V> ; ' t 1 ·ru -... 
e, 

a~ •.. .. 
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RUBE~ MARTINEZ CUNHA 

Juiz Federal Substituto 
da 2ª Vara/MT 

1UNDACÃO NACIONAL DO !NDIO-FUNAI, Fundação Pública, por 

seu advogado nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, processo nQ 93.0000.325-9, que 

lhe move SIDIONIL BONAN e OUTROS, vem, respeitosamente a presença de V. 

Exa., apresentar sua D E F ESA aduzindo o que se segue para ao término 

REQUERER. 

Pretendem os Autores com a propositura da presente d! 

manda, compelir as Rés FUNAI e UNIÃO FEDERAL a indeniza-los no valor da 

terra núa e benfeitorias, em decorrência da ampliação da ÃREA IND!GENA AP! 

AKÃ/KAYABI atingindo suas propriedades, a fim de que fosse possível a peE 

missão por parte dos Índios à construção de urna USINA HIDROEL!TRICA, nesse 

caso nao se aplicando o disposto no art. 231 § 6Q da Constituição Federal. 

Entretanto, devemos caminhar com cautela em matéria de.:!\ C... 

sa natureza, os direitos originários dos Índios às terras que ocupam estão · 

assegurados pela Constituição Federal. Falar-se simplesmente em ampliação 

de um território indígena afastando o caráter de ocupação permanente mere- ~ 

ce, destarte, maiores considerações.~ 

Rua Pimenta Bueno, 441 
Bairro Dóm Aquino 

CEP 78.015-!'iOl - Cuiabá - MT 

10 
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Neste século diversos etnólogos assinaram a presença dos 
~ 

Índios APIAKÁ e KAYABI nas bacias dos rios ARINOS e TELES PIRES: Lima Fi - 

gueiredo (1949), Mal Cher (1964), Nimuendaju (1944), Roquetti Pinto (1952) 

Villas Boas (1978/1979). 

Em 1966, haviam apenas indígenas nesta região, sendo a c~ 

Ionização mais próxima numa distância de aproximadamente 100 (cem) Km, numa 

gleba denominada ARINOS. Em 1970, expandiu-se a colonização na direção do ' 

rio dos PEIXES (TATU!), sendo em 1973 fundada a cidade de JUARA, iniciando~ 

a colonização na região, restringindo as áreas de ocupação permanente indíg~ 

na em função dos diversos empreendimentos agropecuários e outros. 

A área indígena APIAKÃ/KAYABI, foi reconhecida inicialme~ 

te por força do Decreto n2 63.368, de 08.10.68, sendo que, no referido Decr~ 

to não constaram as coordenadas geográficas, divergindo com os limites apon 

tados no solo, sendo alterado pelo Decreto nQ 74.477, de 20.08.74, fixando ' 

novos limites e sendo demarcada em 1975. 

A partir de 1978, os Kayabi passaram a reivindicar a arn - 

pliação no limite sudeste da área demarcada, englobando a margem direita do 

córrego do Jau numa distância de 3 (três) Km, assim como o rio dos-PEIXES 1 

ou TATUI até encontrar com córrego FREDERICO, limite da Área Indígena 

KÁ. 

O Decreto de alteração excluiu os seringais nativos, cas- .I~ 
tanheiras, taquarais, roças indígenas etc, sendo que antes da demarcação os 

índios se utilizavam das terras além dos limites fixados. Ãrgumentavam, ai~ 

da, que com a ampliação dos projetos desenvolvimentistas da cidade de JUARA, 

estabelecendo-se fazendas ao redor da Ãrea Indígena com desmatamentos indis 

criminados, vinha acarretando sérios danos ao meio ambiente, e consequente - 

mente escasseando a caça e a coleta, indispensável à sobrevivência dos gru - 

pos indígenas, físico e cultural. 

Instituído Grupo de Trabalho pela Portaria nQ 1.472/E, de 

02.12.82, concluiu que as terras reivindicadas efetivamente eram ocupadas 

permanentemente pelos grupos indígenas reivindicantes, sendo em 1987, demar- 

cada por força do Decreto nQ 94.602, de 14.07.87, homologada do Decreto 

de 24.12.91. ~ 

Rua Pimenta Bueno. -441 
Bairro Dom Aquino 

CEP 78.015-501 - Cuiabá - MT 

394, 
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.- 

Como se ve, a concessão•: à CEMAT operada através do Decr!:_ 

to n2 85.889, para construção da HIDROELtTRICA KAYABI ou do SALTO DO RIO' 

DOS PEIXES, não teve como condição "sene qua non" a ampliação da referida 

Ãrea Indígena, o solo abrangente da referida área sempre foi ocupado pe~ 

manentemente por Índios, posse assegurada por todas as Constituições da R= 

pública, not adamen t e , 1934, art. 129; 1937, art. 154; 1946, art. 216; 1967, 

art. 186; Emenda Constitucional nQ 01/69, art. 198 e finalmente, 1988, art. 

231, caput e parágrafos. Ressalta-se apenas à omissão contida na Constit~ 

ição de 1891, primeira Carta Política da República Federativa que por uma 

união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias, denominou~ se 

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. 

' 1 
1 
1 

Em que pese essa omissão, a Coroa, em 1680, através do Al 

vará Regio de 01 de abril, expressamente reconhecia os direitos originá 

rios indígenas. "Os indígenas foram os primeiros ocupantes e donos natu - 

rais da terra". Reconhecimentos este que foi ratificado por uma Lei de 06 

de julho de 1755, escrita no espírito da BULA do PAPA BENEDITO XIV, de 20 

de dezembro de 1741, segundo a qual, nas terras outorgadas a particulares 

seria sempre reservado o direito dos índios, primaiios e naturais senhores 

delas. 

As citações e digressões retro, mostram que a relação entre 

o indígena e sua terra não se rege pelas normas do Direito Civil. Sua pos 

se extrapola da Órbita puramente privada, porque não é e nunca foi uma sim 

ples ocupação de terra para explorá-la, mas base seu "habitat11, no sentido 

ecológico de interação do conjunto de elementos naturais e culturais .que 

propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida humana. Esse tipo de rela 

ção não pode encontrar agasalho nas limitações individualistas do direito 

privado, daí a importância dos textos legais em exame, porque neles seco~ 

sagram a idéia de ocupação permanente, essencial à relação do índio com as 

terras que habita. 

Em abono a essa tese, a Ré socorre-se do julgamento do R.E. 

nQ 44.585/MT, em voto proferido pelo eminente Ministro VICTOR NUNES LEAL , 

havendo inclusive embasado a SUMULA 480, do Pretório Excelso. 

" ••• O objetivo da Constituição Federal é que ali permane - 

çam os traços culturais dos antigos habitantes, não só para 
estudos dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cu!\ 

Rua Pimenta Bueno, 441 ~ 
Bairro Dom Aquino 

CEP 78.015-501 - Cuiabá - MT 

- . 
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tural. Não está em jogo,•ipropriamente, um conceito de pos 

se, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; tra 

ta-se do habitat de um povo. Se os índios, na data da 

Constituição Federal ocupavam determinado território, por - 

que desse território tiravam seus recursfs alimentícios em 

bora não terem construções que testemunhassem posse de acor 

do com o nosso conceito, essa área, na qual e daqualviviam 

era necessário à sua sobrevivência. Essa área existe da d~ 

ta da Constituição Federal é o que se mandou respeitar. Se 

ela foi reduzida por lei posterior. se o Estado a diminuiu 

de dez mil hectares, amanhã a reduzirá em outros dez mil 

depois mais dez, e poderia acabar confinando os Índios 

um pequeno trato, até o terreiro da aldeia, porque al! 

a 

- e 
que a "posse" estaria materializada nas malocas. Não foi 

isso que a Constituição quis. O que ela determinou foi que, 

um verdadeiro parque indígena, pudesse permanecer os Índios 

vivendo naquele território, porque a tanto equivale dizer 

que continuariam na posse do mesmo. Entendo, portanto, qu~ 

embora a demarcação desse território resultasse, originar!~ 

mente de urna lei do Estado a Constituição Federal dispões~ 

bre o assunto e retirou do Estado, qualquer possibilidade 1 

de reduzir a área que na época da Constituição, era ocupada 

no sentido de utilizada por eles, como seu ambiente ecolÕg! 

co". (O GRIFO ACIMA s NOSSO). 

O aresto ora transcrito nos ensina que as áreas indígenas 1 

não devem ser vistas como uma porção de terra voltada unicamente à produção 
econômica, aplicando-se a ela as normas de direito comum. Trata-se de um 

universo cultural que se desenvolve por força de certas condições ambien 

tais, e para se manter viva essas condições não podem ser alteradas. Não é 
posse como simples poder de fato sobre a coisa, para sua guarda e uso, com 

ou sem "animus" de tê-la como própria. ~. uma subsistencia, aquela "posse~ 

sio ad origene" que, no início, para os romanos, estava na consciência do 

antigo povo, não a relação material entre homem e coisa, mas um poder, um 

senhorio. Por isso é que JOÃO MENDES JUNIOR (~n Os Indígenas do Brasil 

seus Direitos Individuais e Políticos, Ed. Fac. Similar, 1912), lembra ~e 
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a relação do indígena com suas terras não era apenas um lius possessionis", .. 
mas também um "ius possedendi", porque ela revela também o direito que têm 

seus titulares de possuir a coisa com caráter de relação jurídica legítima 

e utilização imediata. Podemos dizer que é urna posse como habitát no senti 

do visto antes. 

Tudo isso é para salientarmos que, em matéria de reconhec! 

rnento constitucional de ser a porção de terra "habitat" tradicional indíge 

na, por terra núa nada se recebe. Isto quer dizer, que o reconhecimento' 

pela Constituição é no sentido de afirmar de que presente os elementos n~ 

cessários para definir uma determinada sorte de terra corno indígena, o di - 

reito a ela existe e se legitima independentemente de qualquer ato constitu 

tivo, até porque, a Constituição utiliza o verbo ''reconhecer", pois se ori 

ginário o direito, ela não constitui apenas reconhece. 

A demarcação de uma terra indígena, fruto do reconhecimen- 

to feito pelo Estado, é um ato meramente declaratório, cujo o objetivo e 

simplesmente precisar a real da posse para assegurar a plena eficácia do 

dispositivo constitucional, que impõe ao Estado a obrigação de protegê-la. 

Nesse sentido é o ensinamento do constitucionalista JOS~ AFONSO DA SILVA. 

"Declara-se, um primeiro lugar, que essas terras são bens 

da União (art. 20, XI). A outorga constitucional dessas ' 

terras ao domínio da União visa precisamente preserva-las 

e manter o vínculo que se acha embutido na norma, quando 1 

fala que são bens da União as terras tradicionalmente oc~ 

padas pelos Índios, ou seja, cria-se aí uma propriedade vi~ 

culada para o fim de garantir os direitos dos índios sobre 

ela. Por isso, são terras inalienáveis e, os direitos so 

bre elas imprescritíveis" (SILVA, 1991: 717) 

Vejamos também a citação da ministrada pelo jurista CARLOS 

FREDERICO MAR~S: 

"O processo de demarcacão de terras indígenas, portanto, e 

a forma procedimental pela qual o Poder Público Federal re 

conhece a incidência dos elementos descritos no art. 231 , 

parágrfo primeiro da Constituição Federal sobre uma 
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\. 
de terras" (MAR~S, 1990:11). 

•: 

Há de se observar, por derradeiro a esta fase, o aresto 

proferido na Apelação Civil n2 31.078; TFR, publicado no DJU em Zl.05.81, 

Apelante JOSt PINTO e sua MULHER, Apeladas, FUNAI e UNIÃO FEDERAL, proces 

so originário da Justiça Federal no Estado do Mato Grosso. 

EMENTA: As terras habitadas pelos silvícolas são inalie 

náveis. São nulos os atos que tenham por objetivo dom{ 

nio a posse dessas terras, sem que seus ocupantes tenham 

direito a qualquer ação ou indenização contra a União e 

a Fundação Nacional do fndio. Constituição Federal art. 

198. 

O objetivo da norma Constitucional ao transformar as 

áreas ocupadas pelos Índios em terras inalienáveis, foi 

o de preservar o "habitat" de uma gente, sem cogitar de 

defender a sua posse, mas dentro do sadio propósito de 

preservar um patrimônio territorial, que é a razão de 

ser da própria existência dos Índios. 

São manifestamente inconstitucionais leis e convênios es 

taduais, que visem a reduzir as terras reservadas aos 

silvícolas, ou transferi-las a terceiros. 

Em 1uma: presente os pressupostos ao reconhecimento con! 

titucional de ser a área indígena, opera-se, automaticamente, a nulidade ' 

dos títulos ou qualquer outro negócio que vise restringir a posse indígena 

destarte, absolutamente nulos são os títulos exibidos pelos Autores, não ' 

cabendo a eles indenizações no que concerne ao proclamado domínio. Não se 

trata de processo de DEZAPROPRIAÇÃO, e sim incidência da norma constituci~ 

nal declarando a NULIDADE DE QUALQUER FORMA DE OCUPAÇÃO e~ DOMfNIO DA 

UNIÃO FEDERAL. 

Com relação as benfeitorias, há de se observar queaCon~ 

tituição Federal no§ 6Q do art. 231, contempla, na forma da lei, indeni 

zar as benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 

Importante ressaltar, 

sitivo constitucional, quando se estuda 

para que melhor se entenda o disp~ 

os efeitos da posse, no Direito Br!! J 
llua Pimenta Bueno, 44 l 
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sileiro, tem-se de verificar uma série de manifestações que alcançam o pos . - 
suidor, para definir os seus direitos e ob~igações. As consequências jurí- 

dicas são normalmente analisadas em função da permanência da posse ou em ra 

zão do terminõ da mesma. 

Como exemplo da primeira situacão podemos apontar o 
reito aos interditos, o direito à usucapião, o direito à indenização dos 

prejuizos sofridos com alguma turbação. 

di 

I · 
1 
! 

A segunda situação está envolta nos casos que derivam' 

da posse de boa fé ou de má fé, que se relacionam com os frutos da coisa 

possuida, que dizem respeitos às benfeitorias realizadas ou que tratam de 

perda ou deteriorização da coisa. 

Há de se f az e r , en t r'e t ant.o , uma comparação entre benfei 

torias e acessões, sendo a primeira a Única contemplada pelo texto constitu 

cional. Em acessão o que existe ã aquisição da propriedade de bens que se 

incorporam ao imóvel; ou por obra da natureza ou por via do engenho humano. 

No primeiro caso chamamos de acessão natural e no segundo de acessão artifi 

cial, No plantio e nas obras efetuadas no imó~el, pelo proprietário ou por 

terceiros, como uma novidade ou só como melhoria, se encontra uma tormento 

sa questão conceitual, que de certo traça uma direção para distinção entre 

benfeitorias e acessão. 

Em primeiro lugar, a fim de se definir o primeiro passo 

as indenizações de benfeitorias, temos o caráter de ocupação de boa fé, que 

demonstra-se não apenas com a posterior criação da Ãrea Indígena a inseri - 

cão do título, ou início da posse, e sim, a boa fé se acha ligada ao deaconhe 

cimento de ser indígena a área ocupada, no caso, não vemos necessidade do 

reconhecimento estatal da presença de índios, só o fato de haver o conheci 

mento geral de toda a população não Índia da sua presença já define a boa 
~ 

ou ma ocupaçao. 

De toda maneira, a ocupaçio de boa fé não é legítima. 

Não porque o ocupante sabia dos vícios ou obstáculos originários, que fazi 

am a posse injusta, posse de má fé; porque sua ocupação atinge bem não apto 

à aquisição. 

Pois bem, visto isso, no prédio rústico, entendido co" Rua Pimenta Bueno, 441 
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coisa principal, as incorporações ou melhoramentos no mesmo hão de surgir • 
de fenômenos naturais ou de obras do hom~m, estas que podem impor, ou não, 

em gastos do possuidor. Em consequência. existem complementos no imóvel t 

suscetíveis de indenização ou outros que não a obrigam. 

Tecnicamente, esses acréscimos emanam de acessÕes e de 

benfeitorias. Benfeitorias são melhoramentos que se assentam nacoisapri~ 

cipal, como acessórios resultantes de engenho do homem; e são classifica - 

dos, tradicionalmente, segundo a sua serventia: a) necessárias - para con 

servar; b) úteis - para melhorar; c) voluptuárias - para embelezar. 

Ácessões são, acrescentamentos levados à coisa principai 
mas que - numa primeira observação - não significam, impreterivelmente 

frutos do trabalho humano, podem redundar em coisas elaboradas pelo homem 

e podem, também, ser produzidos pelo capricho da natureza. Por isso é que 

são acréscimos classificados, sobremaneira, de acordo com a origem; natu 

rais e artificiais. 

Podemos verificar que a conflagração conceitua! reside e~ 

tre benfeitorias, como um todos, e as acessÕes da espécie artificial, PºE 
quanto dependem da atividade do homem. Já as acessões naturais não mere- 

cem maiores considerações, visto que, imunes de gastos por terceiros. 

Face a dinâmica da matéria, forçoso salientarmos ainda 

visto as dúvidasi diz respeito a certos elementos naturais do próprio so 

lo, como a floresta, que alguns tentam considerar benfeitorias ou até aces 

sões sujeitas à indenização. 

Pio dos Santos, em trabalho sobre Reforma Agrária, mostra 

uma distinção, na parte de bens nativos e do plantio: 

a) 11cobertura arbórea natural, embora náo se constitua em 

benfeitoria, trará à terra que reveste um sobrepreço indenizatório, exceto 

as reservas florestais de preservação permanente; 

b) podem ter a denominação de benfeitorias as plantadas P!:. 

lo homem para reflorestamento ou em processo de preservação ambiental11• 

Tratando-se da hipótese de ocupantes de terras indígenas , 

nao há o que se falar em proprietários do 
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bém, das acessões naturais ou um sobrepreço da terra de que não têm dom{~ 

nio e a qual, em sí mesma, não pode ser ·~bjeto de indenização. A hipóte 

se é de ocorrência comum, podendo recair no caso concreto, a vista de ped! 

remos Autores a indenização da terra-núa, que em muitos casos de desapro 

priação de imóvel rural pelo Poder Público os acréscimos naturais envolvem 

a tipificação de um sobrepreço da terra-núa a ser indenizada. 

Os investi~entos feitos por quem teve momentaneamente a 

coisa não pode ser pagos em conjunto, a um só título, como imaginam alguns 

Deve-se efetuar primeiro a indenização das categorias, verificando se há 

obras de acessão e/ou benfeitorias, pois o tratamento legal é diversos , 

clasificação de suma importância, a fim de comportarem ou não indenizações 

que a lei proclama. 

Como diferenciar a noção das acessÕes artificiais e ben 

feitorias indenizaveis: na prática usual do campônês há uma tendência p~ 

ra a indistinção.· O Código Civil Brasileiro, embora contemple indeni~ação 

tanto para as acessões artificiais como para as benfeitorias, mostra a d! 

versificação dos dois institutos. O que é importante para nós, porque a 

Constituição excluiu um do pagamento indenizatório e conservou o outro, i~ 

pondo a distinção, que em matéria constitucional não comporta interpreta - 

çoes. 

O disposto constitucional, ao falar sobre benfeitorias 

indenizáveis em ocupação, faz confronto com o art. 64 do Cód. Civil Brasi 

leiro, que diz não constituirem benfeitorias os melhoramentos feitos sem 

a intervenção do proprietário, possuidor e detentor. O que acontece, nor 

malmente, é que os ocupantes dos terrenos indígenas dão-se a preparar 

obras e serviços independentemente da vontade da União e das comunidades ' 

indígenas diretamente afetadas pela dita ocupação, entretanto, a Constitu! 

ção disse que deve ser indenizadas, somente, a espécie das benfeitorias. 

Logo, há de se abandonar a tendência em reunir em inde 

nizações, como interpretam os Mestres, a ex. de Pontes de Miranda, na de~ 

necessidade de fazer a diferençâ entre benfeitorias e acessões, para fir 

mar o conceito de ambas as e~pécies. 

Plantações e construções, antes de mais nada sao 
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çÕes que se podem fazer no imóvel, podem todavia serem: 
~ 

l ' :· 

a) plantações - acessÕes/plantaçÕes - benfeitorias; 

b) construções - acessões/construçÕes - benfeitorias. 

Sendo acessões, as plantações e construções não são inde 

nizãveis em áreas indígenas. 

O conceito de benfeitorias não se resume no fato de en 

volver bases organicas e materias - plantar, semear, construir - mas no 

fato da ação do homem promover-se sobre a coisa pré-existente, melhoran 

do-a. As acessões artificiais não se restringe também aquelas citados cui 

dados com a terra, mas no fato das atividades de plantar, semear e cons 

truir se apresentar como algo novo no imóvel. 

Marcelo Caetano da Costa, jurista especialista na matéria 

de Goiás, bem definiu a situação. Disse ele: 

"Acessões artificiais ••• são obras que criam uma coisa' 

nova, que vai aderir a propriedade anteriormente existen 

te ••• Não se trata de simples melhoramento ou reparação 

em construções já existentes, quando então teremos as cha 

madas benfeitorias". 

nAssim p.ex., não se constitui como acessão a conservaçao 

de plantações já existentes, onde se substituem árvores' 

mortas. Nesse caso, a característica de algo novo está 

ausente, o mesmo se pode dizer quando se amplia a plant! 

ção já existente ••• Porém se formarmos uma plantação de 

laranjeiras em terreno alheio e onde nada havia anterior 

mente- teremos agora uma acessão por plantações, visto c~ 

mo o fator - algo de novo - se faz sentir presente. Pela 

mesma razão podemos dizer que os trabalhos agrícolas de 

desmatamento, aração ou drenagem do solo não podem en 

trar na categoria das construções porque não criam coisa 

nova, que possa ser objeto de uma acessão, em proveito do 

proprietário". 

"Há uma distinção consagrada 
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la doutrina italiana, ~iferenciando os dois conceitos, 

no sentido de que as benfeitorias visam a conservação ' 

da coisa ou seu maior recreio, ao passo que as acessões 

alteram a substância do objeto, modificando a sua ante 

rior aplicação. 

1. 

i 
i 

"Reservamos, p. ex., uma área de mato em pé, com o obj~ 

jetivo de obtermos madeira, quando dela necessitamos 

Entretanto, um terceiro promove derrubada da mata e for 

ma um cafezal. Nesse caso, além de ter havido uma m~ 
danca, embora de maior valia, houve também a criacão de 

algo novo. Por isso se diz que as acessÕes caracter! - 

zam-se pela circunstância de produzirem uma mudança va~ 

tajosa no destino econômico que o proprietário imprime 

a coisa ou fundo imobiliário". 

Em suma: nas acessões há um acréscimo-inovação, com mo 
dificação da substância do principal. Nas benfeitorias há um acréscimo 

complemento, sem alteração da essência do objeto. 

Destarte, há de se observar como deverão os Autores B! 

rem indenizados em benfeitorias, todavia, a Ré ao proceder o levantamento 

acerca das benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé, definiu os valo - 

resa serem indenizados, o que já foi alvo de uma Ação de Consignação em 

Pagamento distribuida em 13.12.93, sob o nQ 93.0002465-5, onde aponta os 

valores a serem contemplados cada ocupante beneficiado, qualquer alteração 

a estes dependerão de perícia, que de certo, incube a parte que pretender 

provar o contrário, Cód. Processo Civil, art. 333. 

Pelo que foi exposto, verificou-se que a simples alega 

çao de haver sido ampliada a Ãrea Indígena objeto da presente demanda ap~ 

nas para permitir a construção de uma Usina Hidroelétrica, sem se observar 

o caráter de ocupação permanente da população indígena afeta, dependerá de 

maiores discusões, temeroso afastar pura e simplesmente reconhecimento 

constitucional de ser a área "habitat" permanente indígena, em face do ris 

co de estarmos laborando em ilegalidade. Por outro lado, as benfeitorias 

indenizáveis já foram alvo de estudos e definição, à luz dos argumentos e! 

posto, e postos os seus valores à disposição dos enumerados na supramenci~~ 
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1 \ nada Acão de Consignacão em Pagamento, em curso nessa Justiça Federal, na ~ 

3ª Vara. '. 

Tendo em vistas as considerações tecidas na presente 

ça processual, arremata-a REQUERENDO finalmente a V.Exa., 

a) Seja a demanda julgada improcedente, condenando os Au 

tores nas cominaçÕes de estilo; 

b) Seja facultada a Ré todos os meios de provas em dire! 

to permitido, notadamente, depoimento pessoal dos Au 

tores, juntada de novos documentos, rol de testemu 

nhas e especialmente perícia histórico-antropológica. 

Termos em que, 

e. r. m. 

lQ) Conclusões apresentadas pel 

ria nQ 1.472, de 02.12.82; 

Trabalho constituido pela Porta 

4Q) Cópia do Decreto 

trativa da Ãrea 

a demarcação adminis 

1 

1 
1 

1 

\: 

1 
1 

DOCUMENTOS NOS AUTOS. 

22) Trabalho ofertado pela historiadora Sonia Demarqueti; 

3Q) Mapa de Demarcação; 
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Art. 300, do CPC, formulando-a nos seguintes termos: 

JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA zs VARA DA SEÇÃO 

sobre as contesta~es 

A UNIÃO FEDERAL. por seu Representante 
i 

Judicial infra-firmado, nos Autos em epígrafe, vem com o 

devido respeito e acatamento à presença do Egrégio Juízo de 

Vossa Excelência, apresentar CONTESTAÇÃO, com fulcro no 

... / 
~~3 i 
'· 1 

J 

J. Digam oa Autores 
apresentadas. 

I NTil,!EM-s;.,: . 
Cuiabá~~94. 

IlUB:F]III Ti 
Juiz Federal Substituto 

da 2! Vara/MT 

PROCESSO: 93.325-9 

AUTOR : SEDIONIL BONAN E OUTROS 

Rtus : UNIÃO FEDERAL E FURAI 
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1. Dizem os Autores que em decorr:ncia de ampliação da ÁREA 

INDÍGENA APIAKÁ/KAYABÍ, a fim de que fosse possível a ' 

permissão por parte dos Índios da construção de uma USINA 

HIDROELtTRICA, tal ampliação incidiu sobre suas propri~ 

dades pelo que entendem não se aplicar o disposto no art. 

231 § 6º da Constituição Federal, surgindo daí, o di- 

reito a indenização tanto da terra nua como das benfeitQ 

rias. 

2. Ledo engano dos Autores. Se alguma indenização lhes a~ 

siste isto já é objeto da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAME~ 

TO d i s t r i b u Í d a em 1 3 . 1 2 . 9 3 , s o b o n s 9 3 • O O O 2 4 6 5 - 5/J .Federal/MI 

3. As alegações dos Autores por serem destitu{das de fund~ 

menta legal, não tem o condão de elidir os dispositivos 

constitucionais garantidores dos direitos dos povos in- 

dÍgenas do nosso país. 

4. Indispensável trazermos à colação os comentários do Pro- 

fessor JOSt AFONSO DA SILVA sobre o Art. 231 e seus pará 

grafos in CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO, 9! 

Edição - Malheiros Editores pp. 726. 727, 728 e 729: 

"Direitos sobre as terras indígenas 

A questão da terra se transformara no ponto cen 

tral dos direitos constitucionais dos Índios, pois, para 

eles, ela tem um valor de sobrevivência física e cultu- 

ral. Não se ampararão seus direitos se não se lhes ass~ 

. . . I 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

e de sua riqueza, como lembra Manuela Carneiro da Cunha, 

1 :1 
i ... , 
! 

1 
! 
1 
1 
1 
1 

gurar a posse permanente e a ri~ueza das terras por eles 

tradicionalmente ocupadas. Pois, a disputa dessas terras 

constitui o núcleo da questão indígena hoje no Brasil. 

Por isso mesmo, foi um dos temas mais difíceis e contra- 

vertidos na elaboração da Constituição de 1988, que bus- 

cou cercar de todas as garantias esse direito fundamental 

dos Índios. Da Constituição se extrai que, sobre as ter- 

ras tradicionalmente ocupadas pelos Índios, incidem os di 

reitos de propriedade e os direitos de usufruto, sujei- 

tos a delimitações e vínculos que decorrem de suas normas • 

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

De fato, consoante dispõe o art. 231, § 62, sao 

nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os a- 

tos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse 

; das terras a que se refere este artigo, ou a exploração ' 

das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes, ressalvado relevante interesse público da 

União, segundo o que dispuser lei complementar, não geran 

do a nulidade e a extinção direito a indenização ou a a- 

ções contra a União, salvo, na forma da lei, quanto ' as 

benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. ( •••.• ) 

O indigenato 

Os dispositivos constitucionais sobre a relação 

dos Índios com suas terras e no reconhecimento de seus di 

.... I 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

reitos originários sobre elas n1da mais 
.1 

fizeram do que con 

sagrar e consolidar o indigenato, velha e tradicional in~ 

tituição jurídica luso-brasileira que deita suas ' raizes já 

nos primeiros tempos da Colônia, quando o Alvará de 12 de 

abril de 1680, confirmado pela Lei de 6 de junho de 1755, 

firmara o princípio de que, nas terras outorgadas a parti- 

culares, seria sempre reservado o direito dos Índios, pri- 

mários e naturais senhores delas. Vindo a Lei 601/1850,os 

grileiros de sempre, ocupando terras indígenas, pretendiam 

destes a exibição de registro de suas posses. João Mendes 

Júnior, num texto que bem reflete o sentimento de autênti- 

co jurista que era, rebateu a pretensão nos termos seguin- 

tes: 11 D e s d e que o s í n d i o s j á e s t ava m a 1 d e a d o s e o m cu 1 tu r a 

e morada habitual, essas terras por eles ocupadas, se já 

não fossem deles, também não poderiam ser de posteriores 

posseiros, visto que estariam devolutas; em qualquer hipó- 

tese, suas terras lhe pertenciam em virtude do direito ' a 

reserva, fundado no Alvará de 12 de abril de 1680, que - nao 

foi revogado, direito esse que jamais poderá ser confundi- 

do com uma posse sujeita à legitimação e registro". 

t que, conforme ele mostra, o indigenato não se ' 1 
confunde com a ocupaçao, com a mera posse. O indigenato é 

a fonte primária e congênita da posse territorial; 
, 
e um 

direito congênito, enquanto a ocupação é título adquirido. 

O indigenato é legítimo por si, "não é um fato dependente 

de legitimaçao, ao passo que a ocupação, como fato poste- 

~ 

. ,. 

. . . I 
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

r i o r , d e pen d e d e r e q u i s i t o s q ue a l e g i t i me m" , "O indige- 

nato, primariamente estabelecido, tem a sedum positio,que 

constitui o fundamento da posse, segundo o conhecido tex- 

to do jurisconsulto Paulo (Dig. titul. de acq vel. amittr, 

possess; L.1), a que se referem.Savigny, Molitor, Mainz e 

outros romanistas; mas o indigenato, além desse ius pos- 

sess1on1s, tem o ius possidendi, que já lhe é reconhecido 

e preliminarmente legitimado, desde o Alvará de 12 de 

abril de 1680, como dirieto congênito". SÓ a posse por 

ocupação está sujeita a legitimação, porque, "como título 

de aquisição, só pode ter por objeto as coisas que nunca 

tiveram dono, ou que foram abandonadas por seu antigo do- 

no. A ocupação é uma apprehensio rei nullis ou rei dere- 

lictae ••• ; ora, as terras de Índios, congenitamente aprQ 

priadas, não podem ser consideradas nem como res nullius, 

nem como res derelictae; por outra, não se concebe que os 

Índios tivessem adquirido, por simples ocupação, aquilo 
·j 

que lhe é congênito e primário", de sorte que, em face do 

Dirieito Constitucional indigenista, relativamente aos 
, 
1.!!. 

dios com habitação permanente, Õao há uma simples posse , 

mas um reconhecido direito originário e preliminarmente 

reservado a eles. 

Acrescenta ainda Joio Mendes J~nior que "as ter- 

na forma do Alvará de 12 de abril de 1680 e por dedução 

1 
l . 

ras do indigenato, sendo terras congenitamente possuídas, 

nao são devolutas, isto é, são originariamente reservadas, 

da própria Lei de 1850 e do ar.t 24, § 12, do Decreto de 

1854". 

. .. / 
1 

1. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

Essas considerações, 
, 

,.fJO por s i ' mostram que ar~ 

lação entre o indígena e suas terras não se rege pelas 

normas do Direito Civil. Sua posse extrapola da Órbita 

puramente privada, porque não é e nunca foi uma simples 

ocupação da terra para explorá-la, mas base de seu habitat, 

no sentido ecológico de interação do conjunto de elemen- 

tos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento' 

equilibrado da vida humana. Esse tipo de relação não po- 

de encontrar agasalho nas limitações individualistas do 

direito privado, daí a importância do texto constitucional 

em exame, porque nele se consagra a idéia de permanência, 

essencial à relação do Índio com as terras que habita". 

5 - Isto posto, a UNIÃO FEDERAL RATIFICA ''IN TOTUM" a CONTES- 

TAÇÃO expendida pela FUNAI, oportunidade em que requer: 

Seja a presente ação julgada inteiramente impro- 

cedente, com condenação dos Autores nos Ônus da sucumbên- 

eia. 

6 - Finalmente, protesta e requer provar o alegado por todos' 

os meios em direito admitidos especialmente através do de- 

poimento pessoal dos Autores, oitiva de testemunhas e a 

perícia histórico-antropológica. 

Termos em que, 

pede e espera deferimento. 

Procuradoria da Advocacia-Geral da União, no E~ 

tado de Mato Grosso, em Cuiabá, 07 de janeiro de 1994. 
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PODER JUDJCIÁJ.UO 
JUSTIÇA PEDERAL . 

SEÇÃO JUl.)}ClÁRlA 00 EG"l~AUO DE MATO GROSSO 
J· 
J- 
j 

1 Sentença 11" O 1 7 /94 
Processo nº ~~3.0002465-5 
AÇAO DE CONSIGl~AÇÃO EM AGAMEHTO 
Requerente : FUNDAÇ.ÃO NACIOHAL DO ÍHDJO - fiUN/.1 
Requeridos : S1D10N1L OON/d'-l E OUTROG 

.J 

1. 

SENTENÇA 

A rtJNDAÇ \O HAC'IONAL DO ÍNDIO - FC INAl ajuizou 
a presente Ação de Consignação em Pagamento con. ·a SIDIONIL r,01-. .;.N, PAULO 
PAC'OSKI, JOSÉ ANTONIO Dl~ CASTR0, FELIPE PERES, VALDOMIRO 
PERES e VIR.GÍLlO PERES, pretendendo ex=uerar-se rla obrigação de indenizar, 
através do pagamento das benfeitorias úteis e necessári; .~ realizadas pelos Réus em 
uma faixa de terra!" encravadas na área indígena Ar aká/Kaiabi, localizada no 
Município de Juara/ .. 1T, demarcada pelo Decreto r,º 63.368. C:·1 l 8/I0/67. 

Alega que o valor a ser consigando em juízo foi apurado 
administrativamente pelo próprio Órgão, rnediant- a criação de um Grupo de 
Trabalho de Indenizaç •• o Apiaká/Kaiabi, após concluir que os Réus, ao instalarem 
benfeitori-s úteis e necessárias nas respectivas áreas que ocupam, agiram de boa fé. 

Sustenta, ainda, que os Réus se recusaram terminru{emente 
a receber a indenização proposta por ela, por isso pretende consigná-la e11 juízo, 
exonerando-se da obrigaçà :>. 

(. •..... 

1 
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Pelas petições de Ils, 74175 e ?U/79. a Autora noticiou a 
abertura de uma conta bancária junto a Caixa Económica l-ederal-Clif', em nome de 
SIDIONIL DONAN, onde depositou o montante u ser co· signado, justificando os 
motivos de assi m proceder. Outrossim, comprovou llm r transacionado com o 
referido Réu. pedindo homologação do acordo e levantamento da importância que 
lhe cabe. conforme avaliação realizada por ela. 

A inicial foi emendad às f1:.;. &4/85. 

RELATEl, DECIDO. 

A cousignação em pagamento é medida eficaz para liberar 
o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou coisa devida. 
Contudo. co11~01111le advcrtêncius do renomado processualisia Humberto Thcodoro 
Júnior {em Curso de Direito Processual Civil - Ed, Forense 711 Edição, Vol Il l, p. 
19). somente. a obrigação liquida C\ certa se mostra exigivcl, de modo a tornar 
cabível o respectivo pugamer to. Enquanto uào ue apura regularmente o quantum 
dcbeatur não se pode exigir i respectivo pagamento. Sem exigibilidade da divida, 
inexiste a mora crcdttaris, pressuposto lógico da ação cousignaíória. 

Referido entendimento guarda consonância com as lições de 
Pontes de Miranda (Co-nentários ao CPC, ed, 1977, vol XIIl, p. 16), para quem a 
consignação em pagamento 1cm como pressupostos a mora accipiendt (art. U96, I, 
CPCJ ou a iuccgnição do sujeito ativo da relação de direito material (art. 898, CPC). 
Não poderia ser outro o tratamento jurlsprudeucial da matéria: 

"A consignatàrta só se presta à liberaçito de quantia ce ta e 
llquida, porque nela se impura mora ao credor, E mura sà se 
perfaz na liquidez e certeza ele 11111a obrigação". Tl' 561/155). 

Com a habilidade que lhe é peculiar, r· ossegue o Prof. 
Humberto · reodoro Júnior (obra citada, p. 20/21): 

"A liquidez e a certeza. tal como se passa na execução forçada, 
são dados objettvos, para exame do julgador i11 llmlne lttis. em 
face da titulo juridtco invocado pelo autor para justificar sua 
pretensão de tutela jurisdicional.; Prinotptando-se a 
consign uôrta pelo depósito da res debita e limitando-se o 
j11/game1110 à declaração de eficácia ou não do mesmo depàsito 
para extinguir a obrigação em mora. é mais do que lógico que 
só a prestação adredemente ltqu. .tda pode ser objeto do 
procedimento especial de que se cogita." 

No entanto . nrópria Autora juntou documentos (Ils. 67/71) 
cm que os Ré .s contestam iambc., o domínio dr.s terras que ocupam, et·que 
pertencia â União, o que retira a certeza à: obrigação, inviabilizando a via e~ ita. 

• (I• • 

'· 

. ~ ... ~ 
,. 



--- 

•.......•. - 
Rclativnmentc aos depósitos efetuados pela FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO ÍNDlO - FUNAI, sem autor ização deste Juízo, em favor de 
SIDJONf L BONAN (Os. 76/77), converto-o em depósito judicial, apenas para efeito 
de levanuuuento em favor do próprio Órgão, mediante alvará judicial, cuja 
expedição fica autorizada. Adoto esta providência a fim de evitar o enriquecimento 
sem causa de uma das panes, assegurando-lhes igualdade de tratamento (art. 125, 
J. 11 I, <lo CJ>C). ': 

Pelo exposto, INDEFIH.O a inicial, considerando-a inepta, 
ante a impossibilidade jurídica do pedido (art. 295, inciso l e parágrafo único, inciso 
JJI, <lo CPC), JULG/\NDO EXTINTA a ação, sem apreciação cio médio (arí. 267, 
inciso 1, elo CPC:). 

Sem custas e honorá ·ios 

P. R. I. C. 

Cuiabá, 24 de janeiro dc.F{~>~ )! ~_;, 
RUU Eh 1. ~1/.1~.'l~;~~Z, Ci f,!f :J. •. 

Juiz Federal ubstiun. , 
em exei cicio i.a 3& Vara 

~ ) 

------ -- .. -- 

' 
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• a. MINIS'ttRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

- --- -- -- - - -----r •' 
- 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA. 

~_..,..._,__ ... ---~----., 
JUNl ADA íJE. t, 
IN No 01193, 

· o·" A ..., ,·11 

-= ,J" izo 
r ' 

- . t \ 

A UNIÃO FEDERAL e a FUNDAC!O NACIONAL DO lN 
DIO-FUNAI, por seusadvogados respectivamente, nos autos da 

AÇÃO ORDINÃRIA, processo nQ 93.0000325-9, que lhes move SID! 

ONIL BONAN e OUTROS, vem, respeitosamente a presença de V. 
Exa., em função dor. despacho de fls., 137 e 142, expor pa 

ra ao término REQUERER. 

Nada de novo trouxe os Autores com a petição 

de fls. 137 e documento carreado. A Ãrea Indígena APIAKA / 

KAYABI foi ampliada na mesma época que se discutia a implanta 

ção do projeto referente a construção da Hidroelétrica Kaya 

bi ou Salto do Rio dos Peixes, só que, a área objeto da am 

pliação era reivindicada não por força da construção, e sim, 

em decorrência de se tratar de área de ocupação indígena 

que devido a erros outros, não foi incluída na primeira de 

marcaçao. 

Atas, convênios, acordos e mesmo leis esta - 
duais ou federais, não podem trazer consigo restrições aos 

direitos constitucionais indígenas, mesmo sob a égidedaCon~ 

tituição de 1946, já determinava o respeito a 

Rua Pimenta Bueno, 441 
Bairro Dom Aquino 

CEP 78.015-501 - Cuiabá - MT 

poss~i~ 
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• A MINIST~RIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Indio fls. 02 

dios sobre as terras que permanentemente se localizavam, 

face dos Autores declararem a dafa de 1963 a da titulacão 
em 

lo Estado do Mato Grosso das terras obejto da presente deman 

da. 

Há de se observar que, o documento carreado, r~ 

vela apenas a existência de uma reunião entre as partes int~ 

ressadas, contemplando indenizações aos titulados em virtude 

da ampliação da área, entretanto, tal fato não induz a negati 

va dos direitos originários indígenas às terras que ocupam 

que consequentemente ultrapassaria a indenização prevista no 

art. 231 § 60 da Constituição Federal, amoldando-se as indeni 

zações comuns derivadas das desapropriações. 

Ainda nesse tema, não há como se admitir tal t~ 

se, como visto atrás, são nulos quaisquer atos que visem res 

tringir os direitos originários indígenas, e os consectários 

derivados, para tal mister, as Rés trazem à baila o aresto pro 

ferido pelo extinto T.F.R., na Apelação Cível nQ 31.078 - Es 

tado do Mato Grosso, onde Apela JOS~ PINTO e sua MULHER, e 

Apelada a segunda Ré, (integra do Acordão anexo), VERBIS. 

EMENTA: As terras habitadas pelos silvícilas 
são inalienáveis. São nulos os atos que tenham 
por objeto domínio e posse dessas terras, sem 
que seus ocupantes tenham direito a qualquer ' 
ação ou indenização contra a UNIÃO e a FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO. Constituição Federal, art. 
198. 

o objeto da norma Constitucional, ao transfor - 
mar as áreas ocupadas pelos índios em terras ina 
lienáveis, foi o de preservar o habitat de umã 
gente, sem cogitar de defender a sua posse, mas 
dentro do sadio propósito de preservar um patri 
mõnio territorial, que é a razão de ser da prÕ 
pria existência dos índios. - 

são manifestamente inconstitucionais leis e con 

vênios estaduais, que visem a reduzir as terras reservadas aos 

silvícolas, ou transferi-las a terceiros.~ 

/ 
Rua Pimenta Bueno. 441 

Bairro Dom Aquino 
CEP 78.015-501 - Cuiabá - MT 
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• ~· MlNISttRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Indio fls. 03 

Como se vê, se trouxe consigo a reunião a inten 

çao de negar os direitos originários indígenas sobre as ter - 

rasque ocupam, direitos esses que não se esgotam com a demaE 

cação das áreas, pode-se considerar NULA, pela falta de amp~ 

ro legal que sustente suas conclusões, entretanto, não obseE 
vamos qualquer afirmação no referido documento que sustente' 

uma indenização acima do previsto na Carta Constitucionai que 

diga-se de passagem, como é comezinho em nosso direito pátrio, 
a lei política possui aplicação imediata, contra qual não se 

pode opôr direitos eis que a Constituição é fonte primária de 
todos os direitos e garantias do indivíduo, tanto na esfera' 

publicística como privatística (CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA), 

portanto, se devido aos Autores alguma indenização, restrin - 

ge-se as toleradas pela Constituição Federal em seu art. 231 
§ 6Q. 

Por derradeiro, as Rés não se opõe ao pedido foE 
mulada na petição de fls. 142, no que concerne a integração 

dos apontados como litisconsorte ativo facultativo. 

Isto posto, cumprido o r. despacho de V.Exa., se 

R E OU E R o prosseguimento do feito em face dos argumentos 
e pedidos expostos na D E F ESA. 

Termos em que, 

e. r. m. 

Cuiabá, 04 de abril de 1994 

----·- 
da União 

IMENTO 

Rua Pimenta Bueno, 441 
Bairro Dom Aquino 
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EMEN'fl\. ' ~. 
1 
1 
i 

l\.B terras h abí, Lad a s pelos silvícolas sao 
i.naU.enáveis. s~'io nulos os «tos que t.enham por. 
objeto <10111:fn.i.o (~ posse de s s a s terras, sem que 
seus o cuj ,antes t.e nh aru c..lirei to a qualquer ação ou 
indcniz~ç~o contra a UNIÃO e a Fundação Nacio - 
nal <lo Indio. Constituiç;o Federal, art. 198. 

O objetivo da norma constitucional, ao 
transformar as firpas ocupadas pelos Índios em 
terras Lna.l.Lenfiv e Ls , foi o <.le preservar o habi 
tat de unia 9E'l\l".P, I s ern coq I tar de defender aslia 
"p°õi~ise, mil.s <.lPnl 1:0 d o s adí.o p r opô s I to de preser 
v a rum pn t r í môn Lo t e r r í.Lo r í.o L, que é a razão de 
ser da pr6pria axist~ncia <los índios. 

Sio manlfestrunente inconstitucionais leis 
e convênios e s t.adua í s, que visem a reduzir as 
terras reservadas aos silvícolas,ou transferi - 
las a terceiros. 

i 
1 

1 

. \ 
i 
' V O '1' O 

U SH. I.JJ.N.LH'l'l{U l\lJlll;:M/\H HJ\YMUNIJO ( RELl\'l'OR) • - 

No q o p r ov i mo n Lo n npeJ.nçâo. l\. sei\ lença exami- 

nou o ponto medular tla questão, que se resume em sa - 

ber se o r~u, fiLular do direito dominial sobre por- 

's~no d e Le r i. r üncravr.1l1n na antign z ona hab í, tada pelos 1 . 

índ.ios Bororós, pode, legitimamente, sobre ela conti- 

nuar a exet:'cer ntos de posse, entendida esta como o 

exercício ae algum dos poderes inerentes ao domínio 

f; que, na con t.e s Laçrio , o réu assevera que o título de 

dom Lní.o de sua p r o p r í.cid acl e r e s u Lt.ou de compra desta ao 

EsU1do de Mato G.i:onso. /\inda que se argumente que a 

posse era cont.1 nua ç âo ela. anterior, a transferência do 

l>UH ~li 
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d orn Ln Lo se f Lz e r a ih~<Jül111cntc. 1\s terras·., 
.~-·--=--- 

tle que inl:e~gn<lnn n a ,:rnU.<;Jé:1 nrea reservada aos Lnd Lo s 
....__~--....--------·.-··.--.· •.. ---·-- - -·-· ----.--- - .. --------·· ---·-·------ - . ·-- 
Bororós, o qlle está comprovado pela perícia, não podiam 

...... ---- --· .. ---- ..•... - ----· -----···-· 
ser alienadas pelo Estado do Mato Grosso, porque de prQ 

. - .. -· --- ---- --- -- --· ------- -- --- .•. - 
p1: Le d ad e dn ün í.ào . No Irnpér lo, todas as terras reserva- 
.---·'-·~=.......___ - ·--·--·-·. " 
<las aos s í.Lv Loo Las pe r Le nc Lam à Coroa. Â União, passa - 

r am po s ler Lo rme n te, por f:orça de expressa disposição dos 

textos const.Ltuci.onn.i.s. Os Estados receberam da União 

a.s terréls c.levolutõs, obrjgados a respeitar os nacio 

nals, necessários ao serviço desta. Os silvicolas , 

oc upa n t e s de ex t e n s o s t.r a tos de terra sempre viveram, no 

sc~u h abí.La t , d ad a a au c.í a n.l dnd e da sua fixação no terri ------4 - 
t.ô r Lo b r a s l Le Lro , Semprc3 f o r am as reservas ocupadas pe- 

los Lnd íos . 1\s Con s u l.Lu Lçô e s republicanas lhes assegur~ 

l:'élm o t1i.re:i.l:o ue ocupn-léls, como patrimônio da União,que 

lhes outor9ou, em caráter definitivo, o usufruto das 

tll<)!,111,1.r,. P.i.T o c,11·.=itrii: lli\ .i u aLl e n ab L'l Ld ad a destas terras, 

pa r a que se r e s pe i t.as s c o patrimônio de uma gente, di- 

/ 

rei melhor <la um povo, ncupante de verdadeiros territ6- 

rios, antes mes1no da descoberta do nosso rincão.As leis 

niaLo r e s , no n r as í.L, c orus aq r avrun é\OS lnclios o r e ape L to 

aos seus d l.r e.l t o s de pr Im í t.Lvo s ocupantes <lo território 

brasileira, para que, dessa forma, como bem se expressou 

o Ministro V.itor Nunes Leal, em voto no Pretório Excel 

so . po.rruo uc cc s nom o:; l 1·t1r1·m:; cu L t.u r a i s dos antigos hab í.> 

lantes, não só po r a souxov í.vêuo í e de s s aa tribos, como 

para esLudos de el:nÓJ09os e outros efeitos de naturezn 

cultural ou inte.l e c r ua I V. fls. 131). 



P.J. - TRIUUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

• 

Nil e8LGirn dGsta realidAde indiscutível, o 

Suµremo Tribunal Federal e<litou a Sfunula 480, onde se 

proclama que as terras ocupadas pelos silvlcolas sao 1-< 
1 

1
, .,1. 
,'• .. do domí11io <.lét UNIÃO. 

lnfo.r.e-so do exposto que a venda de porçoes - - '---·--·-- .. - .... ---- ' __ __,. 
d t - - 1 .•. t. 1 .•.•. i t estas .o r r a s po r qur-m n ao e seu e(Jl ·.11110 c.ono e 1.rr1 .a , 

~- .. -, ...• - - - -·~-- - --· -- ···- . ------ ·- -. ··---------- 
de~;l'rov .i.cln , por Ln u í.o , Lle eficá.clü, porque vencla a .!1Q!! -------- ... ----·--- -····-~- --- ... ---- ------·-····-----···-----·------- 
domino. l\s Leí s o s t adua Ls e os convênios que se fizeram 

.. -----.-...... --------------- ----. . ----------- 
no EstaJo <lo Nato Grosso foram declarados nulos, pelo 

........ -·- --- - ----- -· ------- -----·- -- -- -··- .. ·-- --· ----- 
:;ulJremo, drula a sua tn oon s Lj.Lu c Lon a Ll.d ade . Sobre terras, 

do o x cl u s Lv o c.10111T.1d o da UNIÃO não poclern os Estados-mem- 

b.ros transacionar. A c.:ont.i.nuiclacle dessas transações ile 

gais, porque o r~u a<lquirira de terceiros, que por sua 

vez adqu i r Lr am do Estado de Mato Grosso, não tem o con- 

<.1;.io de dc.'!slr\lt1: n mfü.!\.lli'L C1riginol.. tl: irrelevante o di- 

zer-se que o reu e os seus antecessores permaneceram d~ 

1 . .i111.P rnu i. to t.orupo n,1 pus s o d a s t o r r a s , s em que fossem 

molestuuos. Nem pode vingar o argumento de que se cele- 

brou um convênio cnlre o Est.ado de Mnto Grosso e o Ser- 

/ 
~ I - ví.ço de Pr o t eç ao dos Lnd Lo s , merce do qual se t.eriam p.~ 

'/ s e':Jllréldo d I r e L tos c:10 réu. l\ pc1rt.Lc.i.pação da_j!nião, n t r a 

vés uo M. da l\gr i cn L t·.urn_. __ nno deu ao e.li to Convênio o si 

llÇLe <la imulabil.icl<=~~~5:_.. f: que, co111 o advehto' da reforma 

__ <;_os d e s apn r e c-o r am , cler:de que con l:rnuj naclo s e.lo vicio ele • - - • • • • • r••••---··--··------ ----- 

nu .1..1.dtHln on a tos j u r í.d í co s , de qualquer natureza, que 
. ·------ .... 

l: en liam por obj <:~ Lo __ --9_ __ domLn Lo a poss~~- .. ~':'. a ocupa9.ã~_ de ter 

-·. o\.llU6 

- •... ~ 



• . sc . J J.. 09 B-M'l'. fls . r 
í.e r r aa hnbi ta<las pelos _r.~ i lvicolas. 

P.J.- TlUUUNAL 1"J~DEHAL ])li; Iti,;c.;umms 

1\rgumen tar-se-5 que a norma constitucional, 1 
1 

guarda o <llreito atlquirldo, não pode ter efeito retroope- 
1· 
/ 

raute. Em primeiro lugar, res,salta-se que não podia o Se!": 1 r. 
j 
1 
1 

/ 
viço Nacional do In<llo celebrar um acordo com o Estado do 

Mato Grosso para ce~er parte da ãrea reservada aos silv!- 

colns, com o objetivo <le cunvalidar uma transaç~o ilegal, 

qual seja a venda do trato de terra pelo Estado de Mato Grcs 

so, que nno era legitimo proprletãrio do mesmo. Em segwrlo 

Luq a r , nâo se 115 de f a l.ru: em direi to adquirido ante expres 

s a <H s po s .l(;iio con s Li tuc l.ona I que não empresta va 1 Ldad e j~ 
·' 

rldica ao alo porque l~slvo de interesses pGblicos.Dilap! 

daçfio de um pa lr LmônLo , em benefício de alguns e em detr ! 
men Lo d e uma popu Laçfio Lnd Lq e na que, se não for protegida, 

fntnlme11Lc <lesapa~ecer5, ante us relaliações contínuas do 

s cu t o r ri Lô r í o , em prol. do homem civilizado. A tal ponto, 

é n of els t.a o s ta po I t l: l.cn ele oampe nâ.r .i o, tendo à frente r e - 

siul<.>Les do a Ld e La , que f a La Lme n Le , os silvícolas, terão de 

c cdc r ÜHJ.:U: no '101110m e i v il.i z,1<.10 que, no afã de enriquecer, 

tomario to<lns as reservis indlgenas,Manti-las, i ~bra de 
/ 

a Lt.o Ln t e r e s s e 1.iúbllco, com ob j e t í.vo de resguardar um pa- 

t r Lmôuí.o cu 1 t.u r a 1 d o nosso povo no contexto etnológico. An 

te o interesse pGblico de preservar esse patrim6nio, nao 

se pocle f a La r em d.í rei lo adqu.l r' Ldo , Disse mui to bem o Juiz 

que o dispositivo constitucional citado, visaria reparar' 

as injustiças constantemente praticadas contra os nossos 

selvagens, párias da nossa civilização, que, Lnipo t en t e s assi2 

liam ao de s apa r e c Lruen to e.la sua raça, ví t í.ma da ganância do 

homelll civil.i.zm.ln. f.lno se J:XX]e neqar , continua o ínclito magi_:! 

\'iH·M" 

. •: .. ' 



P.J.- TH1BUNJ\L F'Ji;UF:H.AL nrn RI~CURSOS 

--- "-·~ ----· - 5- ·~1 
.. ::-;_;..~kl_,.; . ~~~f.Ri,~ 1 

\,~!' 1s~l) ,.v.;;:~·- ... ~- 
1. 

\~ •. ·, ('(>iº•, ' . . .' )~, 

',,.~·.· '1t 1 
magistrado, a f Ln í. Ld.d ad e sadia da no rma constitucional , ··· ! 

( ' t - .- . d b i qu o at.endc per e í.Lame n ·G as ex i.q enc i as o em comum 1 

l\ C • 3 1 O 7 íl - M'.l' • 

.,. .•• t 

~ 

fls. 142. 

No passo as raz6es~<le fls. 145 <los autos se en 

cou tJ:él a comp.rovaçiio de que o Convênio fora celebrado 

com o propósito de ratlficélr urnu venda ilegal feita p~ 

lo J,;i:; tnclo de Mato Grosso, que, não podia alienar ter- 

ras de dom1nio tln-Uni5o. Os novos limites da Reserva 

r,,,1J.gena v í.s ·1, ex c I u sL vzuue nt;e a legitimar aqui lo que 

n,,u tI nh a rí!spa] do J Pgéll. "'\ i.n<la que retificados, a área 

o cur-o da pelo réu Lnc Lu.í-vs e na antiga Colônia Cristi- 

na. ~ a verí~la que <liz estar o riu ocupando ·porçao 

de s t.a , 1,ê-se âs f ls. 09: Sim, as terras que o réu José 

Pinto ocup~ vJLio tlontro dos limites da antiga Colônia 

'.l'!!irezn or í s c í.na'". E: às f Ls . 9f, se lê que a área da Re 
~ 

serva inJigena Tcreza Cristina é muito bem caracteriza 

da, P. 11i'ío pertc~ncc"? no réu ,José Plnto. l\s testemumhas o~ 

v Ld as rat.i.f Lcam o con t eudo do laudo, afirmando que José 

P.i.nl:o Lnv acl Lu n s Lc rr a s dos Lnd Lo s Lo r o r ô s (V. f ls .124/ 

l2S). Invente o réu contra a prova pericial, atacando 

um dos por í Los, sem que í.Lv e s s e , de antemão, argüido a 

sun susp01çfio, O DR~evnrn<lo,posterlormente ao laudo, 

sem qualquer. comprovação, é clescabl<lo. Nem, de outro lf! 

elo, Lrottxe para os nulos, a.inda que por mc.io de tes- 

temunhos, a prova de que as terras ocupadas pelo réu 

nf.io se acham na â r e a da Colônia '1.'ereza Cr is l Lna , Bem ao 

contririo, se afirma (fls. 147) que ditas terras eram 

reservas para a l1abitaçio de remanescentes da antiga N~ 

çao Bororó, porém d L tas terras · ''1ntinuavam pertencendo 

• 4' •• ~ 
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!'.J.- 'l'HIBUNAL l•'m);l:HAL IJJ<l ltJi!CUILSOS 

ao gstn(1o do M:i!:o C:rosr.,o, uaf a sua parti cu 

Lares. Acluz , po r tan í.o , o râu , em prol da sua t.e se, que a 

ocupação ou lrab í, t:ação de s s as terras é condição legítima . 
da prop~Ledade dos sjlvicol~s. Nada mais inexato, data 

vên la. S(:> o réu J:r..,co11hece q 11e as terras eram da Reserva 

Lrid Lqoria , o [ at;o <le:> p ar I;e 11 ·10 ser pelos si 1 vi colas ocu 

p,"'l.da, njio lhes tira o <li r e J, lo sobre elas, desde que des ·-.. . ' ..,_ .... ~ - -·-··-··-· ··- -·- .. -~ ... 

de o Império a sua de sLí.n aç ao , como habitat dos in~lcis,: · 

é por si só su.f l.c.l e n t.c para lhes dar sobre esses tratos- .. 

dr~ t.o r r a a posse e x cLu s Lv a . Aq ul , como disse Vitor Nunes 

Leal, não é a posse o otuutu , ou ocupaç ào e [e tiva da ter 

a Ll.e n ado , 1H~m t.r a n s f o r l rlo , ::1 qualquer t.Itt:llo, c!esc...2 

os p r Lm í ti vos donos ainda sobre vi vara na s uce s s âo de g~ 

rn<;õ'trn A .i. l. v LcoI n a , l\ éi rc.:l é_~~ H!.!.lR--l~QE~[2.J.u.cü..s,~r.i~.:~!---q~§! -------·- . 

não pode ser ocupu.ll~1, a tit:ulo de possuidor I por tercei 
.. -~- -- -4'-·- -----· .--·- . ..... _ - ··-~- 

r o n . O pat .. r Lmô n f o i11dtqc'tli:l c x l s t.e , indepe11cl2::tetne:-:c.e da 

p r á c íva de e to s de posse, no sentido civil.ístico do vo 

câbu l.o , mas na e xa t~l s t qu í f icação da extensão territó 

r:l a l , r e s e r vad a pa r a n v ída de urna gente, cuja sobrevl- 

v0ncia inleressn aos estudiosos. 

Por iíl l:.Lmo, assinale-se q ue os bororós 

aí n da o x Lsl:em, 11,1 l(c,snrva 'I'e r e z a Crtslina, ooupam t r a 

t.os de terras, lutam peln posse delas, já qua aindé:. - nao 

se integraram na comuni.d ade c í.v í.Lí z ado . 

Nego p r ov í.tucn to à apelação. 

- .. .. " 
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• ~ MINIST~RIO DA JUSTIÇA 
Fundação Kaclon•l do Iadío 

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

' t ·, 
i 
1 · 

Junte-se. 
Cuiabá, ~/ Oi /q4 

~~FONTES ~JEIRA 
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara, 

em exercício na 2ª Vara/MT 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO-JUNAl, Fundação ·Pública, 

por seu advogado nos autos da AÇÃO ORDINÃRIA, processo nQ 93.0000325-9, 

que lhe move SIDIONIL BONAN e OUTROS, vem, respeitosamente a presença 

de V.Exa., em cumprimento ao r. despacho de fls. 

tos e noemar assistente técnicos. 

apresentar que si 

Para perícia Histórico-Antropológica, nomeia como assis 

tente tecnica a antropóloga Dra. NEILA SOARES, dos quadros permanentes 

da Ré, com endereço em Brasília-DF, SEPS, Quadra 702, Bloco "A", Edf. 

Lex , 3Q andar, e para funcionar na perícia avaliatória, nomeia o Dr. LUIZ 

ANTONIO DE ARAUJO, engenheiro agrônomo, dos quadros permanentes da Ré, 

com endereço na Rua Pimenta Bueno, nQ 441, bairro D. Aquino, nesta cida 

de. 

QUESITOS 

PERiCIA HISTÕRICO-ANTROPOLÕGICA 

Queiram os Srs. Peritos responderem: 

12) Se a área compreendida como Ãrea Indígv\- 
Rua Pimenta Bueno, 441 
Bairro Dom Aquino 

C~.P 78.015-501 - Cuteb6 • MT 

. ·- 
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MINISTitftlO DA JUSTIÇA 
Fundação 11adona1 do Judio 

' .. 
i" \Í 

fls. 02 1 

1 '• 

indígena nos pre- f .. : 
1 

Federal? 

KAYABI, constitui-se como ãrea de ocupaçâo permanente 

cisas termos do art. 231 e parágrafos da Cosntituição 

22) A área indígena em questão foi definida inicial 

mente pelo Decreto nQ 63.368, de 08.10.68, sendo que, por divergências 

das coordenadas geográficas com os limites apontados no solo foi a área 

alterada pelo Decreto nQ 74.477, de 20.08.74. 

.- 

Posteriormente, em 14.07.87, foram alterados os limi 

tes da Área Indígena, desta feita, por forca do Decreto nQ 94.602, Pº! 
tanto, indaga-se: Os limites hoje constantes da Área Indígena APIAKA - 

HAYABI, foram acrescidos simplesmente como imposição indenizatória pelo 

grupo indígena afeto a área para permissão da construção da Usina Hidr~ 

elétrica KAYABI, ou, ao contrário, a porção de terra acrescida pelo D~ 

ereto 94.602, sempre foi ocupada pelos Índios permanentemente, sendo ho 

je homologada sua demarcação por forca do Decreto nQ 394, de 24,12.91? 

32) Quais os grupos indígenas que habitam a referida 

area indígena? 

42) Se a área em questão é necessária para que o gr~ 

po Indígena retire sua sobrevivência físico e cultural sendo imprescin 

dível a manutenção dos recursos naturais para o "modus vivendi" do gr~ 

po? 

52) Em que pese o Salto do Rio dos Peixes não constar 

nos limites da Ãrea Indígena, o grupo em questão tem como imprescindí - 

vel essa queda d1agua para manutenção à harmonia cultural e física do 

grupo? 

62) Queira os Srs. Peritos tecerem outras conside 

raçoes que acharem necessárias. 

\ 
Rua Pimenta Bueno, 441 

Bairro Dom Aquino 
CEP 78.015-501 - Cuíabâ , MT 
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• Q. MINISTltRIO DA JUSTIÇA 
Fundaçlo ftadonal do Judio fls. 03 í 

1 
.• ·, 

1 

PARA PERfCIA AVALIAtÕRIA, i ~ 
1 

Queiram os Srs. Peritos responderem: 

12) Se as áreas "sub judice" encontram-se fixadas nos 

limites da Área Indígena APIAKÃ-KAYABI? 

22) Apontar as benfeitorias erigidas nas áreas "sub 

judice". 

32) caso encontrado benfeitorias, favor avalia-las. 

4Q) Apontar, caso existam, asacessÕes naturais exis - 

tentes nas ãreas "sub judice", definindo-as em porçaÕ de hectares, e sua 

expressão monetária, compreende-se por acessão natural, as florestas ~ 

ilhas e aluviões. 

5Q) Queiram o• Srs, Perito• tecerem outras considera- 
çÕes que acharem necessárias. 

Protesta, finalmente, pela produção de quesitos supl~ 

mentares na forma do art. 425 do Cód. de Processo Civil. 

Termos em que, 

Rua Plment11 Bueno, 4'1 
Bairro Dom Aquino 

CEP 78.015-501 - Cuísbâ , MT 

"· .. " 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO 

AUTOS DF. AÇ~O ORDINÁRIA 

F'ROCES!.:';O N!:;1 93. 0000325···? 
VARA: 2~ VARA DA JUSTIÇA FGDERAL 
AllTOllES · SED I ON 11.. f:JONAN E? OUTROS 
R~S UNI~O ~ FUNAI 

J. Solicitem-se informações 
<, 

sobre o cumprimento da carta precatória 

de fl. 179. 

•J Em 2 2 / _ _±!_J .!..:!.__ 

-~J.,., Jla,an}olrA 
.k,1% f1deral Subsllh1lo d1 1• Vera, 

tm Exerclclo na 2' Vara/MT 

MM. JIJ I Z, 

ÚE:'S Pcl d IIJ 
~~gu1nte: 

de -f 1. 
Em 

JAIJ. 
a t e nc ão éH) contido no r-espei t áve I 

v., prQferidu por V. Exa., diz o 

Ob Autores 1ngrí:'~sarnm com e~ta ar;ão de 
indE-1n.l..:..i,;:2íç1 po r cJE'!-;rlpropr·l,:i,;:ãu indireta, ao r=undamenl:o de 
que> i1 Comit,~iÍo Ln t.errn i n i s t.ee r l a l , cons t í tuídc,1 pela Portaria. 
ri!1 1.077 /f, tfr:1 2'/ clH ma i n cl~ 1985, do Pres i den h~ dr.1 FUNA I, 
E'nln~ ou t r-a s •m~ctidac..:, tlE-'cidlu PP.la ampliação dos Hecur$os 
tndig~ma';i, reLvindicad1:1s f)elu5 conaum Ldc r-e s f(ayabi ~ Apial<á ' 
e c orrs t.r u c ão da Usina HidrP.léti·ica da Salto Hayabi1 
r e í v Luu í c.ada pFla Comurt i de de naC> indígena dr; Juara 8 ri::giã:o 
c.í r cu nv i linha, c.om,;oant,:, pi-ojelo ~laba1~acfo pela CL::MAT. 

Av. leaao Póvoas, W 1.331 • Edifício Milão· Fone: PABX (065) 321-7410 • Telex: (65) 3039 - Fax: (065) 322-1138 • Culabá- MT 
Cód.; 10200762()..41 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FÉDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO OE MATO GROSSO 

A .iç;1n ·Fnl rtinl1,'<-d·,1rl,4 pel-, l'.'"LJNAI, 
pHgn,',ttdo f.•Plo re-r orihr .• !' 1/r,r.>nlr.r d4 árE:'n orn c:~im~nto c:omo ~~E?nclo 
dr-· 1H·upA1;:'ícJ pt·?nn,1n1~ni•~ do.; r,;i Tví, nlr.1<-, 

tnP•;m,1 ) l nl ,,t 
cfp h;,(q tc!I Ç;JCl 

oi II 1 ·1 1 1 ~o d, 

() t ln i ão •lf•Y€><,fé-t1lPLI dPfP!;;rl éif.,}íc-anrlo ri 
f.11' ~ n t 1,•n ri ·1 mP n 1 ,:, tl:t cJ,i -'l rnt 1v i 1. t;-:ÍO clr-! Sf? r ,\ .~ T"F'?,1 
1•r1rm.1np11l·1 .•• ,lti'h j11rl1ns, niÍn comr-o r t e n do qu,-.lquer 
ri 1 •; pr.1 n t t, i l J rf;11 fr-, 

Mt1 
[ rn ti,:,~. p~ c l m 
• J I J J ~· f j r> f"I 1 1 1 

e; i'l nr-·,~ dor de f 1 -s • .f.70, 

r P l'.J u P I j .f ,.1 e.; 1 
T ~l 1,. I l J ,t f' 1 t; ;Í 1 S 

,1VÀT J,d ó r t a , 
p, ..• 1 i r i r1 ,., 

d1, •lt·pn1111r:>nl'c1 

,1,.,1,.n imr•nlr;, deis prov,,s 
o S r ,., r J l <J ~ 0 íi C. i a i S , 1 • a r a a 
li 1. •.; I· ,; r i r 11 -3 n t r n p o l ó g i e,, ~ 
pPs 5C'lêt 1 e lc.,~ Auto rP.s 

i, d 1 ·~, 11• ,<;:'í1:, r,nr,; 1· ., 
dr e-, -,ç_ MM ,J Ir 1 ; o l 1."1 clr:- • r- 1 r ~· ;;e, J •., i rl;i 
pr,, ., , ,,,ií,,, e ,iril rd.,- .. r,,1 ,"l, t ;-''.11, 
r.nn! 1.i1r.:=ín/1d,·•,,..J 

<"11 l j:>)(c1m~ 

tPncJo l~m ,,,1 r ,1 !)r ., íi:, 
r-.1 d~1:1s;io 
V l S l cl ,~ S 
(,':1. (i,1 

C-om e. orn p r o vn do o eará h•r dr,• 
oc 11p;11,;Í1'1 pe•rm,HH•nf1-1 pt-?ln~. í nd í o-: rl,'1::.. 1:t-•rra•.:; =m r·8f1?ri?.11r.:i e- 1, 
1 mp(Ír.• '-P ,1 dr,c r~ t.,u,·;Ín d,~ nu li rl;irfp 1-: i:•)( li nc; Ãc, de to da s f-: 
'!llr11..-,'11Jr--~, ritoi::; qu,,, t1111h,~m pr t r frftjr->ln o"I 1lCl!Pr.li;'.iÍO, CJ dcnn Ln í rno 
f.• .='l posr;f~ tl,,<:, f.prr,1:·· .;i CIIJE'-' <:-,P 1PfPrE" o a r t í:~:::11, dr1 Cê\rtA 
M,1an", 1111 ., r>,plr,r,.11,:í11 d,,s 11•1u11;o,1·.; 11.il1Jr,)1-:; d() -sri l o , dn'.5 
r1nr-, 1" cio.!-, J~.go~ r,1-·],"l~ r-.-'tislf-'rif·p~, r e s s o l v s do 1pl1;-~vélnlp 
11rl1•rp<;~.I' r ii b l i r o d.1 1Jr1C=h1, •;,.,,911nr!o c1 qur-> tlispusr-r 1,~1 
,:- e, m p 1 •• 1n'"' ri t. ., 1 , r· â n g P r .~ n ri tl ,1 r II li 1 cl A d P E-· ~ f:' H t i rir; Ã'. o d i r P. i t o ,1 
1nrl1-,11;:,:i1;-::in r11; êl .:11,.rí~··,, cnntrc rl IJniÃü, sr1]vo, ric1 íant1d da 
Jr i • 111<'4nlc, ,;.,, IH.>nlr1tor1,:1~ c.lf1i-1-..ê-1dr'ls dd ocupar;;ío tlP. bo a -fú, 
P,n .1 t-r., rir, :-í P ,, i:-1 •1ut- r 1-r.:;":.:, r r nv,-' d f lrJ r ~i.gr ~, { ,,, (JD., do .:, r 1: i go d n ti~ 15 
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~~111n1:?nl.e r.1 ,,,.11•ici,:1 h í s t ó r i co- 
a n t r cu-o l ó n i c > ~-orá i:dp~;: cJ1. ... de>t.Prrrnn,~r o t:,1riite1· de- ocup..ii,:âo 
p1·,111."lnr?ntc-? rr..,lo.,;, tnLIÍDr?l'h.l'1 d;ic: t~~r1";1•5 •:;ol, 1~1:>m1;-1nl:a, o que, 
,,1 t,Í"",, Jâ ·fc,1 ,:ifur:tc, dr·• d(:'Ci!'>~n vj~,H1dn d c.o ns.e r uc ão dl?s~H,' 
,,hJr-1 i v r) 

No r'P<, J i z a do s 
r1.~ hu.:, .fr~, ., p~1, í,:1,, ,.1,,.-,I i.:il:ór t,t rf:l~,ulvr->r,~ ~i l.uar;:Õe·., nr.,150 
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"- •• 
Dr•c. l ,1 f o r m-r , 1· i:·;11 i;, ...r do s 

dP t P 1111111r1 e lo •. , ,... l I rn1,:1 rir,,, o~, dr'lpt i lfTll"n I ri•., p111n,,;ncd •,; 
rr.-q11r-•r n1,v;, , 1 ..:, t;, r1,,!, ;111! C:t"', 
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