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Exmo. Sr. Doutor Juiz Federal da_ Vara. da Seção Judiciária do Estad~--do 
Mato Grosso. 
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Ludovico Axel Surjus e sim Maria da Penha 
de Oliveira Surjus, brasileiros, casados, pecuaristas, portadores do CPF nº 
003.912.209/34, residentes e domiciliados em Paranavaí, Estado. do Paraná, 
vem respeitosamente diante de V.Exª., para propor a presente 

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

contra: 

UNIÃO FEDERAL E'FUNAI 

representadas a primeira pela Procuradoria da República em Cuiabá e a. 
segunda por seu Presidente em Brasília-DF, pelo que passa a expor suas 
razões: 
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i. Os autores são proprietários de uma área de 
terras medindo 2.493,51 há, localizada no município de Juara-MT, atingida 
pela ampliação da reserva lndígina Kayabi-Apíaká, em razão do 
construção da Usina Hidrelétrica do salto Kayaby; 

2. · · Ocorre que no processo nº93.0000325-9, em 
trâmite na 2ª Vara desta seção judiciária, o.s autores figuram no polo ativo 
em face de ter sido atingindo em apenas parte da propriedade, ou seja, em 
699,30 has; · 

3. Ao efetuar a medição total do lote via expert, 
constatou-se que a ampliação da reserva indígina atinge a quase totalidade 
do imóvel, ou seja, 2.333 has, restando-lhe tão somente 160,51 has; 

4. Portanto, a ampliação da reserva deverá 
abranger a totalidade do imóvel, já que totalmente inviável qualquer 
exploração econômica, por sua pequena extensão e, confinar com a reserva; 

5. Considerando que no primeiro processo a 
indenização refere-se a 699 ,30 has, neste deve ser sobre o restante do imóvel, 
ou seja, 1.791,21 has, atribuindo-se-lhe o mesmo valor da perícia já realizada 
já que se trata de lote sem benfeitorias; 

6. A prova pericial alcançou o valor de R$ 
960,00/ha (terra nua), portanto 1.791,21 x 960,00 = R$ 1.719.561,60. 

7. Para se evitar maiores discussões e despesas 
desnecessárias os autores requerem, como prova emprestada, o processo nº 
93-325-9, da 2ª Vara Cível, para aplicar o valor da indenização já que se 
trata de terra nua, do mesmo imóvel dentro da gleba atingida pela ampliação, 
cujas cópias e o respectivo parecer antropológico, manifestação da Funai, 
União Federal e do Ministério Público, seguem anexo a esta; 

8. Como no processo anterior, os autores louvam- 
se no acórdão do STF na Ação Cível Originária nº 297-4, (que julgou 
indenização pela criação da reserva indígena, dentro da mesma área, 
(agora ampliada)), onde o Min. Relator, assim se referiu: 

J. A sorte da demanda depende da conclusão a que se. chegar, do . . 
exame das provas produzidas, quanto ao fato fundamental em 
controvérsia: se os lotes . adquiridos· pelo autor (ou seus 
antecessores), do Estado do Mato Grosso; se encontram, ou não, ná 
área "habitat" imemorial dos indios Kayabi; ou se foram eles 
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atingidos apenas, posteriormente, pela criação da Reserva Indigina 
Klayabi, por parte da FUNAI. 
No primeiro caso, improcedente a ação, no segundo, procedente. 

Produzindo a seguinte Ementa: 

"Desapropriação indireta de imóveis pela criação da reserva 
indigina dos Kayabi. 
Não consideradas as terras apossadas pela FUNAI "habitat" 
imemorial dos Kayabi, tendo-lhes a propriedade o Estado do Mato 
Grosso ao vendê-las ao autor e seus antecessores, legítimos os 
títulos de domínio do autor, não podendo a União apropriar-se deles 
sem prévia desapropriação .. 
Indenização fixada com base no laudo do perito do juízo, apoiado 
pelos assistentes técnicos das partes. 
Ação Cível originária julgada procedente". 
Cópia anexa: 

9. Concluiu-se, portanto, que não se trata de 
"habitat" imemorial dos indígenas, bem como, naquela ocasião já 
superpunha-se aos lotes alienados pelo Estado do Mato Grosso; 

1 O. Agora, com muito mais razão, porque se trata 
de ampliação da mesma Reserva Indígena, cuja demarcação foi homologada 
pelo Dec. nº 394, de 24-12-91, superpondo-se novamente e atingindo a 
propriedade dos autores, sendo portanto indenizável, dispensando-se qualquer 
dúvida quanto à procedência da ação; 

11. Requerem, portanto: 

a)- Seja requisitado, como prova emprestada, o processo nº. 93- 
325-9, da 2ª Vara Cível, para se aquilitar o valor do imóvel, cujas cópias do 
laudo e manifestação das partes e Ministério Público seguem anexas; 

b )- a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público 
Federal para intervir no processo conforme art. 232 da CF e 84 do CPC; 

e)- a citação da União Federal, via mandado, na pessoa do Digno 
Procurador Regional com endereço na rua 06, quadra 15, no Centro Político 
Administrativo desta Capital; 

••• 
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· d)- a citação da Fundação Nacional do Indio, via carta precatória, na 
pessoa de seu Presidente, com endereço na quadra· 702, Bloco A, Edificio 
Lex, em·Brasília-DF. 

e)- a procedência da ação para pagamento da indenização sobre o 
valor do restante do imóvel, ou alternativamente sobre 2.333 has, (excluindo 
se os 160,51 has), sobre o valor apurado no laudo pericial acrescido da 
correção monetária, juros compensatórios e moratórias, além dos honorários 
profissionais e encargos processuais. ------ 

10. 

P. Deferimento 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

102 - período de apuração 

. 03 - número CPF/CGC 

· 04 - código da receita 

DARF --------------- --------------- ···-·--------- 
/01 • NOME/TELEFONE ; 05 - número de referéncia 

dez/2000 

·-----.---------- 
003.912.209/34 

_____ _j -------·----- --- 

...., 
5762, 

:LUDOVICO AXEL SLJRjus Í06 - data de vencimento 

----~---- ----- 
!CUSTAS INICIAIS , 07 - valor do pnnc1pal 

08 - valor da multa 
ATENÇÃO 

09 - Juros e/ou encargos 
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições adrrumsírados 

pela Secretana da Receita Federal cujo valor total seja inferior a 

R$ 10,00 Ocorrendo tal situação. adicione esse valor ao tributo/ 

contnbuição de mesmo código de períodos subsequentes. ;i..te.qu11. i., ~ r: ~. ~~ - rl'll'~'ll",3.,âQ.ti~. ~ ii- - 
vt.t'" '.:.:. , .:.\.•1.•C.'-C\,V)tJ: l \., .jJ\:"l~~llj I _ ;:) 

o total seja cgual ou superior a RS 1 o. 00 

1 O - valor total 

20/12/2000 

957,69 

957.69 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE MA TO GROSSO ., 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR· JUIZ FEDERAL DA 5ª. V ARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. ~ 
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Ação 
Autor(a/s) 
Ré(u/s) 

"200,. oi~'f-'f 
2000.10640 5. 
ORDINÁRIA/Imóveis. 
LUDOVICO AXEL SURJUS e OUTRA 
UNIÃO e FUNAI. 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo 
Advogado da União signatário (consoante art. 21 da Lei nº 9.028/95) e a FUNAI - 
Fundação Nacional do Índio, fundação pública federal, também representada pelo 
Advogado da União e Procurador Federal signatários (conforme art. 11-B da Lei nº 
9.028/95, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.102-27, de 
26.1.2001). vêm à judiciosa presença de Vossa Excelência, nos autos em epígrafe, 
oferecer resposta na forma de 

CONTESTAÇÃO 

nos termos dos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos. 

1 - SINTESE DA INICIAL 

1. Alegam os Autores na exordial serem legítimos proprietários de 
uma área de terra medindo 2.493,51 ha, situada no município de Juara, neste 
Estado. · 

2. Prosseguem afirmando que a referida área, por intermédio de uma 
suposta ampliação da Terras Indígena Kayabi-Apiaka, destinada a possibilitar a 
construção da uma. também suposta Usina Hidroelétrica, denominada Salto 
Kayabi, teria atingido o imóvel dos Autores na proporção de 699,30 ha. 

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso 
Rua 6, Quadra 1 S - Centro Político Administrativo - CPA 

CEP 
078.050-930 

- Cuiabá (Mf)- Fone (65) 644-1877 =Fac-slmile (65) 644-2582 ~5 
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tramitando no processo n.º 93.0000335-9, perante a 2ª Vara Federal, desta 
Seção Judiciária, cujo processo foi sentenciado em , declarando o douto 
Julgador a improcedência dos pedidos tratados naquele processo, presente 
a constatação de imemorial ocupação indígena na área objeto da demanda. 
4. Na seqüência, os Autores alegam que a suprrunencionada aplicação 
da reserva indígena, na realidade açambarcou o equivalente a 2.333 ha (dois mil, 
trezentos e trinta e três hectares), da área maior de 2.493,51 ha, ( dois mil, 
quatrocentos e noventa e três hectares. e cinqüenta e um ares), restando-lhes 
apenas, 160,51 ha. 

5. Destarte, buscam com a presente ação compelir as Rés UNIÃO e 
FUNAI a indenizar-lhes o equivalente a 1. 794,21 (mil, setecentos e noventa e 
quatro hectares e vinte e um ares), ao preço de R$ 960,00 (novecentos e sessenta 
reais) por hectare, valor que teria sido atribuído pelo expert na ação ordinária em 
curso perante a 2ª Vara (ação essa que teve seus pedidos julgados 
improcedentes). 

6. As fls. 04, pugnaram pela procedência do pedido visando 
indenizações sobre o equivalente em terras na proporção de 1.791,21 ha., ou 
alternativamente, indenizar-lhes em 2.333 ha., desprezando-se os 160,51 ha. 
que teriam restado fora dos limites demarcados da Terra Indígena APIAKA 
KAYABI. 

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

6. Como corolário à pretensão deduzida, os Autores carrearam, na 
qualidade de prova emprestada, cópia dos laudos técnico-avaliatório, fls. 32 
usque 46, e antropológico, fls. 47 usque 80, ambos produzidos nos autos da ação 
ordinária, processo n.º 93.325-9, acima mencionada, contando como partes os 
ora Autores e as respectivas Rés. 

7. As provas técnicas carreadas, na qualidade de prova emprestada, já 
foram alvo de debates naquela ação em curso perante a 2ª V ara, conforme 
verifica-se as fls. 81 usque 97, não havendo por parte das Rés restrições à sua 
exibição, evitando maiores delongas e despesas à União/FUNAI na produção de 
investigações semelhantes (registre-se, não obstante, ser, no caso vertente, o 
ônus da parte autora). 

PRELIMINARMENTE 
CONEXÃO 

8. Entendem as Rés, a princípio, que por força do instituto jurídico da 
CONEXÃO, mostra-se prevento para o exame da presente lide oi. Juízo da 2ª 
Vara Federal/MT, onde tramitava até a data do aforamento da presente demanda 
a relativa ao processo n.? 93.0000325-9, que também tem como objeto pedido 
de indenização por desapropriação indireta e como fundamento jurídico a 
suposta perdade propriedade rural pelos Autores, na composição dos limites 
da Terra Indígena APIAKA-KA Y ABI, figurando naquela processo no pólo 
ativo os ora Autores e no passivo as também Rés UNIÃO e ~-· ' z 



9. Com efeito, esta ação tem cornoescopo perseguir~ções por 
supostamente terem sido açambarcados, além dos 699,30 ha. (objeto da ação 
acima), mais 1.633,70 ha, perfazendo um total de 2.333.00 ha., restando aos 
Autores o equivalente a 160,51 ha., que alegam perda de valor econômico em 
face do seu exíguo tamanho, bem como, por· encontrar-se confinado com a 
reserva indígena. Assim, alternativamente, pedem a indenização sobre toda a 
área que alegam possuir. 

' .. ~ 

10. Desse modo, para se evitar eventuais decisões divergentes, 
requerem as Rés seja determinada a remessa dos presentes autos ao i. Juízo da 2ª 
V ara F ederal/MT, até porque, à data da distribuição da ação vertente, verificava 
se o instituto jurídico da CONEXÃO. 

III - DO MÉRITO 

PREJUDICIAL DE MÉRITO- PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL 

11. Pela clareza de entendimento que enseja e por respaldar tudo quanto 
ora se argumenta, pede-se vênia para o registro dos normativos legais de 
regência, que são: •.........•. 

Constituição da República Federativa do Brasil 
Art. 1 º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e ( ... ). 
Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
(grifos nossos) 

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
( ... ) 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; (grifos nossos) 
Art. 3 7 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a~ seguinte: (grifos nossos) 

Decreto 20. 910, de 6.1.1932 (Regula a Prescrição Qüinqüenal) 
' 

Art.1 ° - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seia 
qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do 
ato ou fato do qual se originarem. (grifos nossos) 

12. Oportuno registrar que o diploma legal (infraconstitucional) de 
regência é ·o Decreto 20.910/32 (recepcionado pela CRFB/88), e que vem 
sendo observado nas relações jurídicas submetidas ao exame do Podei· 
Judiciário, e que tenham a Fazenda Pública como reclamada. s ~ . . ~/ 1 

.! 

, .. 
1 



P
~\tl 1R.ô1;,f 

' ' f, 1'...- ; àJ. i .., ~ •.. 
" . . . . .,, ~~( 

13. E tal observância entende-se e se Justifica, eis que ocorre em ~ gem 
ao princípio da supremacia da constituição (primado básico do Estado Democrático 
de Direito que é a República Federativa· do Brasil -· art. 1°.), bem como ao 
cumprimento que deve dar a Administração Pública, em. seu agir, ao princípio 
constitucional da legalidade. 

14. Pede-se vênia para o registro dos seguinte seguintes ensinamentos 
doutrinários: 

"... constitucionalidade e inconstitucionalidade designam conceitos de 
relação: a relação que se estabelece entre uma coisa - a Constituição - e 
outra coisa - uma norma ou um ato - que lhe está ou não conforme, que 
com ela é ou não lncompatlvel'" (sem destaques na fonte) ' 

"A concordância, a relação positiva da norma ou do acto com a 
Constituição envolve validade, o contraste, a relação negativa implica 
invalidade. Se a norma vigente ou acto é conforme a Constituição 
reveste-se de eficácia; se não é, torna-se ineficaz''2 (sem destaques na 
fonte) 

" podemos registrar que. toda actividade juridica (e política em 
sentido estrito) se encontra subordinada ao princípio da 
constitucionalidade" .3 (sem destaques na fonte) 

" sublinhe-se que também a actividade iurisdicional se 
encontra subordinada ao princípio da constitucionalidade, 
dependendo a validade de seus actos da conformidade com a 
Lei Fundamentar .4 <sem destaques na ronte> 

15. Bem esclarecem os respeitados jurisconsultos (constitucionalistas) 
lusitanos que a ineficácia do ato inconstitucional não se restringe apenas a atos 
provenientes da atividade legislativa do Estado, mas a todos os atos emanados do 
Poder Público, quer sejam afetos à atividade do Poder Legislativo, quer do Executivo, 
quer do Judiciário, eis que todos são representação do PODER CONSTITUINTE e, 
portanto, submetidos à observância do principio da supremacia da constituição, pena 
de se colocarem acima dela (CONSTITUIÇÃO). 

16. Se a vontade do Poder Constituinte (vontade soberana da Nação), o foi 
no sentido de que os atos e normas inerentes ao regrar da tessitura social devam, 
sempre (pena de ineficácia), estar acordes com os mandamentos constitucionais, é 
forçoso concluir que, a menos que se altere o prazo prescricional afeto a todo e 
gualguer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seia 
'fºª' for a sua natureza, a prescrição de que se cuida é qüinqüenal e não vintenária. 
E que a regra legal não comporta qualquer exclusão, "tedo e qualquer direito ou 
ação contra a Fazenda ... , seia qual for sua naturez..a" (Decrete 20.910/32, art, 1º). 

1 MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria da inconstítucionalidade. Reimp., Coimbra: 
Coimbra Ed., 1996, p. 11. . · 

2 MIRANDA, Jorge. Ob. cit., p. 11. Si 
3 OTERO, Pauto. Ensaio sobre o caso julgado lnconsUtucional. Ltsboa: Lex,.1993, p. 9. 
4 OTERO, Paulo. Ensaio cit., 1993, p. 10. . . (J 
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17. Assim, há mandamento constitucional que impõe à Administração 
Pública o dever de agir segundo a observância do principio da legalidade ( art, 
37 e/e art. art. 5º, II), e existindo lei específica (Decreto 20.910/32) a regular a 
questão da PRESCRIÇÃO nas causas em ·que exista interesse da Fazenda 
Pública, data venia, deve prevalecer a observância do prazo legal especial - 
prescrição güingüenal - a regrar situações em que envolvidos interesses 
públicos, e não o entendimento do colendo STJ (prescrição vintenária/súmula 
119), de conteúdo civilista/de direito privado e inserto em lei geral, o nosso 
Código Civil. 

• 
18. Mostra-se oportuna a reprodução dos seguintes magistérios, que 
bem esclarecem o alcance do principio da legalidade, inserto em nossa Lei 
Maior: 

"2. 1 Princípio da legalidade 
O tradicional princípio da legalidade, previsto no art. 5°, li, da 

Constituição Federal e anteriormente estudado, aplica-se normalmente na 
Administração Pública, porém de forma· mais rigorosa e especial. pois o 
administrador público somente poderá fazer o que estiver expressamente 

· autorizado em lei e nas demais espécies normativas, inexistindo, pois, 
incidência de sua vontade subjetiva, pois na Administração Pública só é 
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da esfera particular, onde 
será permitido a realização de tudo que a lei não proíba. Esse princípio 
coaduna-se com a própria função administrativa, de executor do direito, que 
atua sem finalidade própria, mas sim em respeito à finalidade imposta pela lei, 
e com a necessidade de preservar-se 8 ordem jurídica. "5 (sem destaques na fonte) 

u ( ••• ) 

A legalidade como princípio da administração (CF, art. 37, caput), significa 
que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se 
afastar nem se desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao 
atendimento da lei. 
( ... ). " (sem destaques na fonte) 

19. Desse modo, mostra-se inaplicável à espécie a prescrição 
vintenária, não podendo prevalecer, pena de subverter o princípio da 
supremacia da constituição, o entendimento, contra-legem (lei específica - 
Decreto 2.910/32), adotado no verbere 119 do colendo STJ e do decisum 
monocrático, quando impõe à Administração Pública um agir em descompasso 
com o princípio da Jegalidade, ou seja, pagamento de eventual indenização 
decorrente de relação jurídica cujos reflexos econômicos o ordenamento jurídico 
vigente, sob respaldo da Constituição da República, expressamente declara 
como prescritos. ' 

s MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 6 ed.; São Paulo; Atlas, 1999, p. 292. 5+ 
6 MElRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo _brasileiro. 21 ed.; São Paul[, ··)alheiras, 
1996, p. 82. . . 

1/' 5 . . .. 



20. Corroborando os argumentos ora expendidos, e de maneira oposta ao 
entendimento adotado na r. decisão recorrida,' aparece o teor da súmula 383 do 
excelso Supremo Tribunal Federal, onde é proclamado o entendimento que é 
qüinqüenal a prescrição em favor da· Fazenda Pública, sem ressalva a 
qualquer tipo de direito, seja qual for sua natureza: 

11A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, 
por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica 
reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a 
interrompa durante a primeira metadedo prazo." 

21. No item 10 da inicial a parte autora cita o Decreto nº 394, de 
24.12.91 como homologatório da demarcação que teria acrescido a área da 
Reserva Indígena Kayabi-Apiaká e, via de conseqüência, afetado seu alegado 
direito real de propriedade. Pois bem, sendo datado de 24.12.1991 aquele 
Decreto, em 25.12.1996 o eventual direito de reclamar indenização contra a 
Fazenda Pública (UNIÃO e FUNAI) foi inexoravelmente atingido pela 
prescrição qüinqüenal, razão porque se requer seja extinto o feito na forma do 
gue estabelece o art. 269, IV/CPC. 

DO MÉRITO EM SI 

22. Compulsando os autos, mormente no que tange a prova técnica 
avaliatória de fls. 32 usque 46, não se vislumbra haver o expert concluído que a 
área dos Autores fora incluída nos limites da Terra Indígena na proporção 2.333 
ha, (dois mil, trezentos e trinta e três hectares),subsistindo, destarte, os 699,30 ha, 
(seiscentos e noventa e nove hectares e trinta ares), indicado pela Ré FUNAI, como 
parte do território de ocupação tradicional dos índios Apiaka e Kayabi, fls. 44/5, 
portanto, do 2.493,51 (dois mil, quatrocentos e noventa e três hectares e cincoenta e 
um ares), destacando-se a porção incluída na Terra Indígena, restou aos Autores o 
equivalente a 1 .794,21 ha, (um mil, setecentos e noventa e quatro hectares e vinte e 
um ares), de terra, suficiente à manutenção de várias atividades rurais, não se 
constituído em porção ínfima a compelir a UNIÃO a incluí-la na totalidade da área 
de seu interesse, sob argumentos de inviabilidade econômica da parte restante não 
incluída no processo dito expropriatório, como querem os Autores. 

23. E mesmo que assim não o fosse, no dizer do § 6° do art. 231 da 
Constituição Federal, somente as benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé 
erigidas nas áreas incluídas nos limites de terras indígenas são indenizáveis. Isto 
está sobejamente comprovado nos laudos avaliatório e antropológico. A área dos 
Autores não apresentam benfeitorias, fls. 46, sobrepõe-se a terras de ocupação 
ancião e permanente indígena, fls, 4 7 usque 80, não havendo o que se falar em 
indenizações; por terra nua nada se paga, porque os Autores jamais foram titular do 
domínio útil do imóvel rural sub judice. O Estado do Mato Grosso ao titular essas 
terras aos antecessores dos Autores, o fez desprezando as diversas Constituições 
Republicanas determinando o respeito à posse indígena nas áreas que 
permanentemente se localizavam, isto já nos idos da Carta promulgada em 1934, 
portanto, alienação a nom domino. (~ ~ 
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24. Querem fazer crer os Autores, carreando julgado do STlrem ação 
ongmária n.º 297-4, que a. Terra Indígena APIAKA-KA YABI, objeto da 
presente demanda, demarcada e homologada através do Decreto n.º 394, de 24 
de dezembro de 1991, fls. 26, não se· constitui como área de ocupação 
tradicional. o permanente indígena, na forma defina no § 1 ° do art. 231 da CF. 

25. . Os fatos ventilados naquele julgado, refere-se aos Kayabi 
transferidos da região do Rio dos Peixe, afluente do Arinos para o interior do 
Parque Nacional do Xingu na década de 50 pelos irmãos Vilas Boas, sem o qual, 
o grupo sucumbiria diante das frentes expansionistas, não guardando qualquer 
relação com a presente demanda ou mesmo àquela em curso perante a 2ª 
Vara Federal. O que se discute é a ocupação dos índios na Terra Indígena 
Apiaka-Kayabi, constituindo-se parte do. território de ocupação tradicional dos 
grupos indígenas Apiaka, Kaiaby e Mudurucum, conforme fartamente revelado 
no laudo antropológico carreado às fls. 4 7 usque 91. 

26. V ale ressaltar que, a área que dizem remanescer os Autores não 
incluída no perímetro da área reservada aos silvicolas, em nada interessa a 
UNIÃO e a FUNAI, muito menos poderão ser compelidas a incluir essa porção 
de terra nos limites da reserva, porque, em se tratando de nulidade dos atos 
jurídicos de restrição à posse indígena, apenas pertence aos Autores o que 
remanesceu fora dos limites da terra indígenas demarcada. É justamente esta a 
orientação do STF, através da Sumula 480, vejamos. 

"SÚMULA480 
JULGAMENTO: 1969,10.03 
PUBLICAÇÕES: 
OJ DATA-10.12 69 PG-05930 
TEXTO: PERTENCEM AO DOMÍNIO E ADMINISTRAÇÃO DA 
UNIÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 4, IV, E 186, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, AS TERRAS OCUPADAS 
POR SILVÍCOLAS. 
OBSERVAÇÃO: 
••• DOCUMENTO INCLUIOO PELO PRODASEN ••• .VEJA CLT-43, ART-654, PAR-3, NA: 

27. Ficam impugnados os pedidos por força da própria prova trazida 
aos autos pela parte autora, uma vez que a perícia antropológica de fls. 4 7 /80 
concluiu pela ancianidade de toda a área demarcada como terra indígena 
APIAKA-KAIABY. Pelo mesmo motivo impugna-se o documento de fls. 11/18. 
Se porventura houver sido inserida nos limites da terra indígena área além dos 
699,30 ha, a que alude a parte autora, este remanescente encontra-se, também, 
inserido no universo tradicional de ocupação indigena, conforme fartamente 
demonstrado no Laudo Antropológico .. 

28. Ademais, o "Laudo Técnico" de fls. 11/18, no que toca aos seus 
valores, fica impugnado nos termos do Parecer Técnico de fls, 85/6, haja vista os 
f andamentos de fato ali expostos. O preço da terra nua valorado pela FUNAI na 
região/Juara, em consonância com a realidade de mercado, não ultrapassa a cifra 

de R$ 300,00. . h . . . . , t ª"' J,,- // 
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29. A suposta inclusão dos 1.791,21 ha. além dos 699,31 periciados, 
como revela às fls. 12 o subscritor do documento de fls. 11/18, por entender que 
o imóvel sub judice encontra-se deslocado, em lugar divergente dos limites e 
confrontações do título primitivo emitido pelo Estado · de Mato Grosso, não 
procede, uma vez que efetivamente periciados pelos Técnicos da FUNAI (fls. 
4415), e constatada pelo vistor oficial (fls. ,' 35 e 46), só 699,31 ha. foram 
considerados incidentes em terra indígena. Se procedesse a divergência, no 
mínimo, o expert do Juízo constataria a incidência de mais terras, porque 
analisou os títulos/limites e sua localização no interior da área indígena (trabalho 
de campo). 

DA BASE PARA EVENTUAL PREQUESTIONAMENTO 

30. Consigna a UNIÃO, desse modo, o entendimento de que não se 
aplica à espécie a inteligência da Súmula 119 do colendo STJ, por estar em 
dissonância com os princípios da supremacia da constituição, bem como os 
da constitucionalidade e legalidade que devem ancorar atos do Poder Público, 
haja vista que a lei especial que trata do instituto jurídico da prescrição em 
relação à Fazenda Pública (Decreto 20.910/32) há que ser homenageada em 
detrimento da previsão legal geral, fulcrada no art. 177 do Código Civil 
Brasileiro, sob pena de afronta ao quanto previsto nos art. 1 º, 5°, II c/c 3 7, caput . 
daCRFB. 

REQUERI1':{ENTOS 
31. · Tendo em vista os fundamentos lançados na presente peça 
processual, arrematam-na R E Q U E R E N D O a Vossa Excelência: 

a) em sede de PRELlMINAR, para se evitar eventuais decisões 
divergentes (processo n.º 93.000325-9) requerem as Rés seja determinada a 
remessa dos presentes autos ao I, Juízo da 2ª Vara Federal/MT, até porque, 
à data da distribuição da ação vertente, verificava-se o instituto jurídico da 
CONEXÃO; 

b) no MÚRITO, que julgue IMPROCEDENTES os pedidos; 

e) a condenação dos Autores nos consectários derivados; e 

d) provar o alegado produzindo todos as provas em direito 
permitidas, nota<lamente rol de testemunhas, juntada de documentos e perícia se 
necessário. 

Termos em que 
Pedem deferimento. 

Procuradoria da União no Estado 
de abril de~ 

-- ~ 

GIOVANI SOARES BORGES C 
Advogado da UNIÃO 
OABIMT nº. 4540-B 
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Trata-se de ação ordinária, através da qual se busca a 
indenização por desapropriação indireta. 

A União e a Funai, em contestação conjunta (fls.137/144), 
argüiram prescrição, citando o Decreto nº 2.9J0/32 e a Súmula nº 383 do STF, que 
relerem-se ao prazo de cinco anos. 

Ocorre que o prazo para a propositura das ações de 
indenização por desapropriação indireta é de vinte anos. 

N essse sentido precedente do e. TRF / 1 a Região, a seguir 
transcrito: 

"ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 
INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO 
ADMINISTRATIVO ILÍCITO. AQUISIÇÃO DO 
IMÓVEL APÓS O ESBULHO. ADQUIRENTE. 
SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO ANTIGO 
PROPRJETÁRIO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE 
AGIR CONFIGURADOS. PRESCRIÇ~O 

Juiz Federal Substituto da 2~ Vara/MT, Dr. Clori s dos Santos. 
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VIN~fENÁRIA. INOCORRÊNCIA . ALEGAÇÃO NA ~ 
INSTÂNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. AR T. 162, ~ 
V, DO CÓDIGO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS E ~"'iJ'.~ 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. {J k0\0~; 
CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS. IMPOSIÇÃO \\\ ~/ 
DE REEMBOLSO POR PARTE DA AUTARQUIA. ,~,}9f?1 

"'=~ 

1 e 2 - omissis 
3. O prazo para a propositura das ações indenizatórias na 
desapropriação indireta é de vinte anos, conforme 
entendimento jurisprudencial. 
4 a 7 - omissis 
8. Apelação improvida. Sentença mantida." 
(3ª Turma Suplementar, AC nº 96.01.41884-9/GO, Relator: 
Juiz Wilson Alves de Souza, DJ de 05/12/02, p.131 ). 

\_..., 

Quanto ao mérito, os autores requereram a produção de 
prova pericial (fls.170). A União e a FUNAI (fls.72) manifestaram-se pela 
desnecessidade da produção <la prova pericial, diante do laudo pericial acostado às 
fls. 4 7 /80, referente aos autos nº 9 3 .3 25-9 e que se referem a parte das terras dos 
autores. 

Ocorre que naqueles autos, os autores buscavam a 
indenização referente a 699,30 has. Nestes autos, buscam a indenização pela área 
de 1.791,21 has. 

Embora naquele laudo o perito tenha afirmado que toda a 
região compreendida entre a margem direita do rio Arinos e a bacia superior e 
margem direita inferior do rio dos Peixes é território dos Kayabi (fls.54), há que se 
esclarecer quanto à exata abrangência das terras dos autores. 

Nesse contexto, com a finalidade de melhor esclarecer a 
prova constante dos autos, defiro a produção de perícia antropológica, nomeando 
perito o Sr. Eugênio Gervásio Wcnzel. 

' .~ No entanto, deverá primeiramente, manifestar-se o Sr. 
Perito quanto à possibilidade de prestar tais esclarecimentos sem a necessidade de 
nova perícia, levando-se em conta que atuou nos autos nº 93.352-9. Neste caso, D 
deverá apresentar proposta correspondente ao trabalho desenvolvido, ou seja, 
simples manifestação, sem necessidade de deslocamento até a área em questão. 

As partes apresentarão quesitos e indicarão assistentes 
técnicos, no qüinqüídio. 

Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, 

\ 
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em 5 (cinco) dias, em relação _à qual, UJªn.i:f e~t~-~~-.%> -~~ partes em igual prazo 
sucessivamente. · .. ·•· r r .• ' ,·:. '- • ··: · 

. : ~ '; , ~... . . f :\ ~· ,.,. ~ ·,; 

Adiantamento integral dosshonorários. periciais 
. ..,1 1. ,, - 

autores· 

O perito deverá desincumbir-se . do seu encargo 
(sessenta) dias, após a instalação dos trabalhos. . · ·· · · · 

• - " !,. ~ -, 1 • 

DATA 
N eeta da ta, recebi •• 

presentes autoe. 

C•iab6. (M T),_r:!_!9~ /.~ 
~~""°'-- - !\VI: •. .NX 11. 1\~! tUNJ~ =k~,.·,~Wl 

2•. Vara M r, 

'1, 

Juiz Federal Substituto da 2~ Vara/MT, Dr. Clorisvaldo Rodrigues dos Santos. p.3 
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LUDOVICO AXEL SURJUS E OUTRO 

UNIÃO FEDERAL E OUTRO 

Juízo Federal da 2ª Vara, Seção Judiciária de Mato Grosso 
Juízo Federal da Seção Judiciária de São Paulo/SP 

INTIMAÇÃO do EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL, 
perito antropólogo, CPF nº 205.716.820-49, residente à 
Rua Silvio Luiz Mantelli, nº 449, Araras/SP, 
encaminhando cópias da petição inicial, contestação e da 
decisão de fls. 192/194, para manifestação, nos autos 
supramencionados. 

Cópia da petição inicial, contestação e decisão de fls. 
192/194. 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 2~ Vara, Av. Historiador 
Rubens de Mendonça, 1 731, Bosque da Saúde, Centro 
Empresarial Paiaguás, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000. 
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