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I - PROPOSIÇÃO 

A UNIÃO FEDERAL,por sua procuradora,com fu~ 

damento no que dispõe o art.485, III, V, VI, VII e IX,do C~ 

digo de Processo Civil, vem à presença de V. Exa., dentro 

do prazo legal, propor, com apoio nos fundamentos de fato 

e de direito a seguir aduzidos, AÇÃO IIBSCISÓHUA do V. AcÓr 

dão prolatado por esse Excelso Supremo Tribunal Federal,~ 

través de seu Colendo Tribunal Pleno, na Ação Civel Orig! 

nária nQ 297-4-MT, e publicado em 08 de novembro de 1985 

(Documento nQ 1), contra 

\ 1 

JÚLIO DE QUEIROZ FILHO, brasileiro,desquita 
do, advogado, domiciliado em são Paulo, sã~ 
Paulo, onde reside na Rua Álvares Penteado, 
nQ 139, 7Q andar, inscrito na OAB-SP sob nQ 
3377 e portador da Carteira de Identidade RG 
nº 346.460-SSP/DF e do CPF/MF nº 267 .574.198- 
-15 

e 

o ESTADO DE MATO GROSSO. 

2. são as seguintes, as imputações que se fa 

zem, separadamente, ao V. Acórdão rescindendo, como funda 

mento desta Ação Rescisória: 

a) - RESULTAR DE DOLO DA PARTE VENCEDORA,EM 
DETRIMENTO DA PARTE VENCIDA (art. 485, 
III, do C.P.C); 

b) - RESULTAR DE COLUSÃO ENTRE AS PARTES, A 
FIM DE FRAUDAR A LEI(art.485,III,parte 
final, do C.P.C.); 
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1- 
\ o 

MINl8TtRIO POBLICO FEDERAL 

d) - FUNDAR-SE EM PROVA CUJA FALSIDADE SERÁ 
PROVADA NA AÇÃO RESCISÓRIA(art.485,VI, 
do C.P.C.); 

e) - DEPOIS DO JULGADO,HAVER A AUTORA OBTI 
DO DOCUMENTO NOVO.CUJA EXISTÊNCIA IGNO 
RAVA, CAPAZ, POR SISO, DE LHE ASSEGU 
RAR PRONUNCIAMENTO FAVORAVEL(art. 485, 
VII, do C.P.C.); 

f) - ESTAR FUNDADO EM ERRO DE FATO,RESULTAN 
TE DE ATOS E DE DOCUMENTOS DA CAUSA,AO 
ADMITIR FATO INEXISTENTE(art.485,IX, § 
lº, primeira parte, do C.P.C.); e 

g) - ESTAR FUNDADO EM ERRO DE FATO,RESULTAN 
TE DE ATOS E DE DOCUMENTOS DA CAUSA,AO 
CONSIDERAR INEXISTENTE FATO EFETIVAMEN 
TE OCORRIDO (art. 485,IX,§ 12, segunda 
parte, do C.P.C.). 

II - OOJLO Jill.A JPARTJE VJENCEIDORA,, D JillE.11'.'~0 
lill.A PARTE VEIWCID.A 

4.1. O Exmo. Sr. Ministro OSCAR CORRÊA, DD. Rela 

tordo V. Acórdão rescindendo, inaugurou seu douto voto e~ 

tabelecendo, com absoluta propriedade, as premissas a pa~ 

tir das quais se definiria a solução da controvérsia: 

111. A sorte da demanda depende da conclusão 
a que se chegar, do exame das provas prod~ 
zidas, quanto ao fato fundamental em contra 
vérsia: se os lotes adquiridos pelo Autor 
(ou seus antecessores), do Estado de Mato U 
Grosso,se encontram,ou não,na área11habitat11 f 
imemorial dos Índios Kayabi; ou se foram eles [>( 
atingidos!posteriormente,pela criação da R~;)'Á;;' 
serva Indígena Kayabi, por parte da FUNAI. 
No primeiro caso, improcedente a ação,no s~ 
gundo, procedente." 
(fls. 6 do V. aresto rescindendo,Doc.nº 1) 

2. Para firmar sua convicção de que, no caso 



em julgamento, estava presente a segunda 

des alvitradas, a ensejar a declaração da 
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1. ação, louvou-se o Exmo. Sr. Ministro Relator ac ornp anh a 

do, à unanimidade, pelos demais integrantes do Excelso So 

dalicio ~ nos laudos ofertados: 

a) pelo perito do Juizo, Engenheiro Agrôn2 
mo JURANDIR BRITO DA SILVA; 

b) pelo assistente técnico do Autor,Antrop~~ 
logo EXPEDITO ARNAUD; 

c) pelo assistente técnico do Autor,Agrimen 
sor e Advogado PARAGUASSÚ ÉLERES. 

3. É o que está explicitado, na seguinte pass~ 

gem do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator: 

117. Esses elementos firmaram nossa convie 
ção de que, na verdade, a área objeto da ; 
lienação dos lotes pelo Estado de Mato Gro; 
so aos Autores não era habitat imemorial 
dos Kayabi,para ali conduzidos, a partir de 
1955, e, sobretudo, em datas posteriores,le 
vando, depois, à criação da Reserva Indige 
na Kayabi, pela FUNAI, ainda que não conse 
guindo mantê-los congregados em área dema; 
cada." 
(fls. 25 do V.aresto rescindendo,Doc.nº 1) 

4. Afigura-se evidente,pois,que os laudos per! 

ciais em referência constituíram o fundamento essencial da 

declaração de procedência da ação. 

5. Ocorre, no entanto, que todos os laudos que 

formaram a convicção dessa Suprema Corte constituem doeu 

mentes ideologicamente FALSOS,como em seqüência se demons -------------- 
trará e será cabalmente provado, no decorrer da instrução 

processual. 



I 

da pelos ditos 

tâncias 
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6. 

cida. 

7. Será provado, por fim, que a parte vencedo 

ra agiu com DOLO, ao obter, do perito judicial e de seus 

assistentes técnicos, a emissão de laudos que negavam a .f 
presença histÓricà dos Kayabi na área em litigio, visto c~ -~ 

mo era plen"".'ente sabedora de que se tratava de habitat\ 

imemorial indígena. 

8. Assim, ao cabo da instrução deste feito, e~ 

tar-se-á na presença de DOLO DA PARTE VENCEDORA,-EM DETR! 

MENTO DA PARTE VENCIDA, fundamento de per si suficiente à 
rescisão do V. Acórdão rescindendo, a teor de disposto no 

art. 485, III, do CÓdigo de Processo Civil, o que desde já 

requer a Autora. 

III - COWSÂO, EINITRE AS PARTES ,,A Flli JDE Frullllf 
JDAR A LEI 

III a) A LEI FRAUDADA 

1. O Autor, JÚLIO DE QUEIROZ FILHO, e o ESTADO 

DE MATO GROSSO, que figurou, na ação em que foi proferido 

o V. aresto rescindendo, como litisdenunciado pelo Autor, 

serviram-se do processo judicial, para fraudar as segui~ 

tes normas: 

J a) artigos 156, § 22, e 216 da Constituição 
Federal de 1946, 164, parágrafo Único, e 
186 da Constituição Federal de 1967 e 
153,§ 22,171,parágrafo Único,e 198 da ~ 
menda Constitucional n2 1, de 1969; 

b) artigos 145 e 424, I, do CÓdigo de Pro 



cesso Civil, na 
de 1973, e na redação 
1984; 

c) artigo 524 do CÓdigo Civil. 
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2. A fraude à lei, para cuja consecução concer 

taram-se o Autor JÚLIO DE QUEIROZ FILHO e o ESTADO DE ~ATO 

GROSSO, consistiu, em síntese, nas seguintes práticas,ved~ 

das pelo ordenamento jurídico vigente: 

' . ' í 

a) desrespeito à posse indígena e ao domi 
nio da UNIÃO FEDERAL sobre as terras in 
dÍgenas; 

b) alienação, sem autorização do Senado Fe 
deral, de porção de terra de dimensão s~ 
perior a 10.000(dez mil) hectares; 

c) desempenho das funções de peritos judiei 
ais e de assistentes técnicos por part; 
de pessoas despidas de qualificação pr~ 
fissional para tanto e carecedoras dos 
necessários conhecimentos técnicos; 

d) reivindicação de propriedade não indivi 
dualizada e indeterminada. 

' _, 

3. Demonstrar-se-á a seguir, em capítulos 
, 

pr~ 

prios, a vulneração das normas apontadas. 

III b) SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO 

4. A colusão entre as partes, por sua vez,está 

evidenciada não só pela circunstância de o ESTADO DE MATO 

GROSSO~ a quem a lide foi denunciada pelo Autor,como fo~ 

ma de garantir o direito de evicção ou as perdas e danos 

resultantes da sucumbência (art. 70, I e III, do CÓdigo de 

Processo Civil)~ posicionar-se, no feito, inteiramente ao 

lado do Autor, omitindo-se na sua própria defesa, como,tél!!! 

bém, pelo fato de estar a "contestação" do ESTADO DE MATO 
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GROSSO firmada pelo Procurador do Estado, Dr. 

PEU DE BARROS FILHO, na data de 02 de junho de 1981 (f+s. 

239/262 da Ação Civel Originária nº 297-4-MT, Doe. nº 2). 

llolll\llBTéRIO PÚBLICO _FEDER~ 

5. Ocorre que o Dr. SALVADOR POMPEU DE BARROS 

FILHO é a mesma pessoa que, em outra Ação cível Origin~ 

ria, de nº 305 (proposta por ODENIR VANDONI),também em cu~ 

so perante essa Excelsa Corte~ por tudo semelhante ao e~ 

so dos autos, porque também cuida de alegação de desapr~ 

priação indireta de terras imemorialrnente indigenas,que f~ 

raro alienadas ao Autor,pelo ESTADO DE MATO GROSSO ~,igua! 

mente "contestou" a ação,em nome do ESTADO DE MATO GROSSO, 

a quem da mesma forma havia sido denunciada a lide,pelo Au 

tor. 

6. O Dr. SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO, toda 

via, desvendou a colusão existente entre as partes, ao re 

ceber, naquele mesmo feito, procuração outorgada pelo Au 

tor, passando a atuar em polo processual teoricamente opo~ 

to, o que deu causa a pedido de requisiçao de instauração 

de inquérito policial, pór infração ao art. 355 do CÓdigo 

Penal (Doe. nº 3). 

7. É o Dr. SALVAD~ POMPEU DE BARROS FILHO,por. 

exemplo, também o procurador dos Autores das seguintes 

Ações, dentre outras, que, identicamente àquela em que foi 

prolatado o V. aresto rescindendo, tratam de desapropri~ 

ção indireta de terras indígenas alienadas pelo ESTADO DE 

1._, MATO GROSSO (Doe. nº 4): 
/ 

a) Ação de Desapropriação Indireta nº 11.236/ 
83-1-MT-(Doc. nº 4); 

b) Ação cível Originária nº 361-0-MT; 

e) Ação cível Originária nº 363-6-MT. 



8. Sendo o Dr. SALVADOR POMPEU 
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LHO, nos autos em que veio à luz o V. aresto rescindendo, 

o procurador do ESTADO DE MATO GROSSO, parece nada mais 

ser preciso dizer para ficar evidenciada a Óbvia colusão 

das partes~ Autor e litisdenunciado ~, perpetrada em 

flagrante detrimento da Ré UNIÃO FEDERAL. 

III c) ESTADO DE MATO GROSSO INDEFENSO CO 
MO LITISDENUNCIADO 

1. Quando assim não fosse,tal colusão resulta 

ria flagrante, da simples circunstância de haver restado 

absolutamente indefenso, na lide, o ESTADO DE MATO GROS 

so. 

2. Esclareça-se que o Estado de Mato Grosso 

veio a compor a relação juridica processual por força de 

denunciação da lide,que lhe foi feita pelo Autor,JÚLIO DE 

QUEIROZ FILHO. 

3. Assim, o Autor JÚLIO DE QUEIROZ FILHO e o· 

ESTADO DE MATO GROSSO inequivocamente se posicionavam, no 

feito, de modo ANTAGÔNICO, já que, se sucumbisse o prime! 

ro, estava legitimado,pela denunciação da lide, a voltar- 

-se contra o li tisdenunciado, para "exercer o direi to que 

da evicção lhe resulta" (art. 70, I, do C.P.C.) ou para~ 

brigá-lo 11a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do 

que perder a demanda" (art. 70, III, do C.P.C.). 

4. Muito significativamente, contudo, o litis 

·- ' 
denunciado ESTADO DE MATO GROSSO, acudindo ao chamamento 

processual, fez consignar que: 

"Comparecendo aos autos, não como denunci~ 
do conforme pretende a inicial, mas como Li- 



; i 

tisconsorte Ativo, o Estado de M~osso 
defende a alienação das terras que fez ..• " 
(fls.242 dos autos da ACOr 297-4-MT, Doc.n2 
2) 
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5. Coerentemente, limitou-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO, em tal peça, denominada "RESPOSTA", a pleitear: 

"··· que seja reconhecida a validade das a 
lienações e condenadas as Rés União Federal 
e Fundação Nacional do Índio a indenizarem 
além do mencionado na inicial, também os ho 
norários de advogado, custas e despesas ef; 
tuadas pelo Estado de Mato Grosso." 
(fls.262 dos autos da ACOr 297-4-MT, Doc.n2 
2) 

6. Ora, é bem verdade que o CÓdigo de Processo 

Civil expressamente determina que o denunciado assuma a p~ 

siçao de litisconsorte do denunciante: 

"Art. 74. Feita a denunciação pelo autor, o 
denunciado, comparecendo,assumirá a posição 
de litisconsorte do denunciante e poderá~ 
ditar a petição inicial,procedendo-se em s~ 
guida à citação do réu." 

7. Não é menos verdadeiro,no entanto,que oco~ 

parecimento do litisdenunciado ~ e a conseqüente assunção 

da posição de litisconsorte do denunciante~ não elimina 

a CONTRAPOSIÇÃO entre denunciante e denunciado. 

8. É magnifica a lição, a propósito desse te 

ma, contida no voto do Exmo. Sr. Ministro ALFREDO BUZAID, 

in RTJ 104/941-3: 

"A denunciação da lide é um instituto que 
tem po r- escopo assegurar o direi to de r.'.::. 
gresso em simultaneus processus (Cf.Adolpho 
PlÍnio Gonçalves, Da denunciação da lide,B!::. 
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lo Horizonte,1981,p.149).Num mesmo proce~ 
so surgem duas lides,que são julgadas por 
uma Única sentença: a) a lide principal en 
tre autor e réu; b) e a lide subordinada e~ 
tre o denunciante e o denunciado. 11A respei , ..,... 
to do exercicio do direito de regresso e 
que surge, aqui, precisamente no art.76",es 
creve J. e. Barbosa Moreira, "a inovação d; 
maior vulto nesta matéria,em relação ao C~ 
digo de 1939.A lei anterior filiava-se ao 
sistema romano, em que a denunciação da li 
de.tinha a Única finalidade de provocar ã 
intervenção de terceiro no processo,para so 
correr o denunciante, ao passo que o CÓdigÕ 
de 1973 se desloca para a Órbita da influên 
eia germânica,na qual a denunciação da lide 
assume caráter inteiramente diverso.Ela se 
converte na verdadeira propositura de uma 
ação de regresso antecipada,para a eventua 
lidade de sucumbência do denunciante (J.c: 
Barbosa Moreira, Estudos sobre o novo CÓdi 
go de Processo Civil, p. 87). 

7. A denunciação da lide pode ser feita pe 
lo autor e pelo réu.Examinemos um exemplÕ 
do primeiro caso,que tem pertinênc~a com a 
questão ora controvertida. "Suponhamos",oE_ 
servar Athos Gusmão Carneiro, "que o adqui 
rente~ de uma área rural é impedido de tÕ 
mar posse dela,pois outrem,B,a ocupa,alegan -r ..,... 
do,por exemplo,ser dela legitimo proprieta 
rio.Ao promover a ação reivindicatória co~ 
tra o ocupante,ao adquirente cumpre denu~ 
ciar a lide ao seu alienante C,a fim de ga 
rantir-se dos riscos da evicção, que ocorre 
rá se a ação reivindicatória for julgada im 
procedente e, pois, reconhecido o réu B cÕ 
mo o titular do domÍnio11 (Athos Gusmão - Ca; 
neiro, Intervenção de terceiros, 
1982, p. 66) • 

Saraiva, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O art. 74 do CÓdigo de Processo Civil reza: 
"Feita a denunciação pelo autor,o denuncia 
do,comparecendo,assumirá a posição de lit~i 
consorte do denunciante e poderá aditar ã 
petição inicial,procedendo-se em seguida ' a 
citação do réu." 
Detenhamo-nos para uma reflexão sobre esta 
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()'rJ , 
norma legal.O litisdenunciado e , ~ 
para assistir ao autor ou simplesmente to 
mar ciência do litigio,mas para responder 
pelo direito de regresso,caso o litisdenun~ 
ciante seja condenado.Litisdenunciante e l! 
tisdenunciado fazem parte da segunda lide, 
para o efeito de, sendo julgada procedente 
a prim-eiira, sofrer o li tisdenunciado os e f'e í. 
tos da sentença que declara,conforme o c~ 
so,o direito do evicto,ou a responsabilida 
de por perdas e danos,valendo como titulÕ 
executivo(CÓdigo de Processo Civil,art.76). 
O litisdenunciante não está dando,pois, ao 
litisdenunciado apenas o conhecimento do li 
tigio: o litisdenunciante esta,em verdade~ 
propondo uma ação de regresso contra o li 
tisdenunciado. 
9. Sendo exata esta interpretação do art.74 
do CÓdigo de Processo Civil,em que pode con 
sistir o aditamento à petição inicial?O adi 
tamente só pode cifrar-se em esclarecer Õ 
missÕes,sanar erros ou preencher lacunas; 
nunca em alterar,na petição inicial,a causa 
petendi e o objeto,a cujo respeito o autor 
e o dominus litis. 

t.llNISTl!RIO PÚBLICO FEOERI\L 

Em suma: no sistema do CÓdigo de Processo 
Civil,que consagra o julgamento,em simulta 
neus processus, de duas lides, tem o litis 
denunciado um Ônus e uma obrigação. O Ônu; 
consiste em intervir no feito principal e 
demonstrar a legitimidade do titulo;sob e~ 
te aspecto, ele coadjuva o autor,evitando a 
exceção de defesa negligente.A obrigaçãocon. 
siste em responder pelo prejuizo sofrido pe 
lo litisdenunciante,caso venha a sucumbir 
na ação que lhe e movida." 
(grifamos) 

9. Tem-se, por conseguinte, que o assumir da 

1 - · posiçao de litisconsorte do Autor-denunciante não dispensa 

o litisdenunciado do Ônus de se defender, no litigio que 

se trava entre ambos, sob pena de arcar com os 
, 

prejuízos 

da omissão, no caso de sucumbir o Autor-denunciante na li 

de principal. 



10. In hoc ~· entretanto,foi 

1- 
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t 

a extensa 11resposta11 oferecida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

à denunciação da lide que lhe foi feita pelo Autor (fls. 

239/262 da ACOr 297-4-MT, Doe. nº 2) não contém UMA SÓ PA 

LAVRA dedicada ao exercício de sua própria defesa, nem me~ 

mo ad cautelam, para a hipótese de sucumbência do Autor-de 

nunciante! 

11. Diga-se, aliás, que essa prática, pelo EST~ 

DO DE MATO GROSSO, nos feitos em que litiga contra a UNIÃO 

FEDERAL, sobre terras indígenas, não decorre de inadvertê~ 

eia, pois é costumeira: abstém-se aquele litisdenunciado, 

sistematicamente, de esboçar qualquer gesto de defesa, co~ 

tra quem lhe denunciou a lide, ainda que, em determinados 

casos, seja facilmente previsível a sucumbência do Autor, 

a) quer porque não dispõe de condições da 
Ação, em face de haver 11adquirido11as te!: ~ 
ras ja muito DEPOIS de haverem sido de 
claradas de posse indÍgena(ACOr 265- MT: 
Doe. nº 5) ; 

b) quer porque há longo tempo consumada qua! 
quer prescrição,tratando-se de ações a 
juizadas mais de vinte anos após o imp~ 
tado 11apossamento11 de terras. 
(Doe. nº 6) 

12. Não foi por outra razão que a UNIÃO FEDERAL 

e a FUNAI requereram fosse o .Exmo , Sr. Governador do Estado 

de Mato Grosso cientificado de que estava indefenso 

le Estado, nas aludidas Ações (Doe. nº 7). 

aqu~ 

13. É o quanto basta, ao que parece, a demons 

tração irretorquÍvel da colusão, mantida entre o Autor e o 

ESTADO DE MATO GROSSO, em manifesto prejuízo da UNIÃO FEDE 

RAL, a permitir seja rescindido o V. Acórdão rescindendo,a 



teor do que reza o art. 485, III, parte 

de Processo Civil. 
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III d) ARMANDO CONCEIÇÃO 

1. Outras evidências há ainda, contudo, a de 

monstrar tal colusão. 

2. Os inclusos documentos provam que, em 30 de 

setembro de 1986, pelo OfÍcio n9 426/86, o Procurador-Ge 

ral do Estado de Mato Grosso dirigiu-se a ARMANDO CONCEI 

ÇÃO (Advogado, em grande de número de ações versando sobre 

terras indigenas alienadas pelo Estado de Mato Grosso, de 

Autores que denunciaram a lide ao ESTADO DE MATO GROSSO,p~ 

ra exercer o direito de evicção ou indenizar-lhes os pr~ 

juízos, em caso de sucumbência), para 
'· 

l 

li consultá-lo sobre a possibilidade de 
atuar, junto com o Procurador do Estado na 
Capital da República, na elaboração das 
ações judiciais e das medidas administrati 
vasa serem intentadas, sob nossa supervi 
são. 11 - 

(Doe. n9 29) 

3. Através do Oficio nº 460/86, de 20 de outu 

bro de 1986, a mesma autoridade comunicava, a ARMANDO CON· 

CEIÇÃO, a aprovação de sua proposta, para 

" intentar de imediato as competentes 
ações civeis originárias de indenização, ~ 
favor do Estado,inclusive para garantir in 
teresses deste nos inúmeros processos de e 
xecução que estão sendo movidos contra . os 
orgãos da Administração Indireta,pois,e ob 
vio que poderemos oferecer penhora no rosto 
do processo, de parte dos direitos decorre~ 
tes dessas ações, ao invés de permitir que 
valiosos e indisponíveis bens dessas empr~ 
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sas sejam bloqueados por essas penhoras. Na 
oportunidade poderemos, inclusive,assinar o 
necessário contrato de risco, atinente aos 
honorários advocaticios." 
(Doe. nº 30, grifamos) 

4. Finalmente, fechava-se a cadeia, com "DEL§_ 

GAÇÃO DE PODERES", pelo Procurador-Geral do Estado, 'a AR 

MANDO CONCEIÇÃO, 

a) em 01 de outubro de 1986, para 11propÔr 

uma ação civel originária contra a União 
Federal e a FUNAI, tendo por objeto ai~ 
denização correspondente ao valÔr das 
terras devolutas estaduais incluídas den 
tro dos limites do Parque IndÍgena do 
Xingu, podendo para tal fim praticar to 
dos os atos que se fizerem necessários"--: 
º qµ~esultou na Ação cível Originária 
nº(:~;J (Doe. nº 31); 

b) em 02 de dezembro de 1986, para propor 
"uma ação cível originária contra a 
UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, tendo por obj~ 
to a indenização correspondente ao valor 
das terras devolutas estaduais,incluidas 
dentro dos limites das "Res;rva Indígena ( 
Nambikwara" e "Reserva Indígena Pare 
eis", e das áreas a elas acrescidas, sob 
as denominações "Salumã11, "Utiari ti" e 
"Tirecatinga", podendo os mencionados 
procuradores praticar todos os demais 
atos processuais,ou administrativos, in 
clusive pleiteando a redução de suas di 
mensões, permuta, dação em pagamento, ou 
restituição de tais áreas, sem prejuízo 
das parcelas indenizáveis a elas corres 
po~d~n!e~", o pu.~ resultou na Ação CÍ. vel 
Originaria nº (366 XDoc. nº 32); 

~=-.__../ .. 
e) em 02 de dezembro de 1986, para propor 

"uma ação cível originária contra a 
UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, tendo por obj~ 
to a indenização correspondente ao valor 
das terras devolutas estaduais,incluÍdas 
dentro dos limites do "Parque Indígena 

,, 
!1 
i 
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,,,...------ .... --- ..•..•.••. , 
d{,:ripuanã11) e das ' ------- c'i-das por decretos posteriores, 
os mencionados procuradores praticar to 
dos os demais atos processuais,ou admi 
nistrativos,inclusive pleiteando a redu 
ção de suas dimensões,permuta,dação e; 
pagamento,ou restituição de tais áreas, 
sem prejuizo das parcelas indenizáveis 
a elas correspondentes", o que resultou 
na Ação cível Originária nº(~(Doc.nº 
_33). ~- 
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5. Nas três Ações Civeis Originárias em refe 

rência (362, 365 e 366), a UNIÃO FEDERAL já houvera denun 

ciado: 

113. O pleito formulado pelo Estado de Mato 
Grosso veio corroborar a suspeita quanto à 
existência de uma verdadeira indústria da 
desapropriação indireta, que parece não 
ter outro escopo,senão o de transformar a 
Justiça em valhacouto de pretensões aventu 
reiras.Se dÚvida pudesse subsistir sobre Õ 
que se afirma,bastaria indagar dos motivos 
inspiradores, da causa imediata do prese!]_ 
te pleito reivindicatório. 
4.A leitura do documento de fls.66/67 e~ 
clarece os objetivos visados pelo Estado 

1 

com o presente feito, como se 
verbis: 

"Senhor Secretário: 
lº Em decorrência da reunião realiza 
da no Gabinete do Senhor Governador, 
com o objetivo de examinar o assunto 
relacionado com os Processos de Execu 
ç áo do IAPAS contra as empresas· est; 
duais,já tomei diversas iniciativas~ 
inclusive quanto à cobrança dos nos 
sos créditos em relação à UNIÃO.Entr; 
essas providências estão a requisiçãq 
de documentos,ingresso do Estado nos 
referidos executivos e estudo da maté 

constata, 

ria. 
22 Como recorda Vossa Excelência o 
assunto teve origem na declaração de 
inconstitucionalidade do artigo 2º da 



( 

.___.- .. j,'-º 
Lei n2 3.382, de 09 de~ 
d; Governo Fragelli.Pela decisão do S~ 
premo Tribunal Federal as sociedades 
de economia do Estado foram excluidas 
da obrigatoriedade de contribuinte pa 
ra o IPEMAT. Entre a vigência da Lei; 
a decisão do PretÓrio Excelso as nos 
sas Sociedades de Economia Mista con 
tribuiram para o Instituto local. E a 
contribuição desse periodo que o IAPAS 
reclama, agora já na esfera do Poder 
Judiciário(Justiça Federal),nu~ mont~ 
te que talvez atinja CZ$ 400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de cruzados). 
32 Tendo em vista a magnitude do ca 
so, peço a Vossa Excelência colher~ 
neste Oficio, a necessária autorização 
expressa do Senhor Governador para que 
eu possa tomar as medidas que se fize 
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rem necessárias à defesa dos 
ses do Estado. 
Aproveito o ensejo para renovar a Vos 
sa Excelência as expressões de alto a 
preço. 
ANIBAL PINHEIRO DA SILVA 

interes 

Procurador Geral do Estado". 

5. Pretende o Estado de Mato Grosso, port~ 
to, utilizar a presente demanda como vulgar 
instrumento de chantagem,visando a obter e 
ventual remissão de seus débitos para coi 
os Cofres PÚblicos Federais.Como se vê, o 
Autor despiu-se,por completo,de qualquersen 
so de decência e pudor. - 
6. A União Federal registra,com pesar,a la 
mentável tentativa de provocar a Suprema 
Corte com propósitos tão escusos. Todavia, 
não tem dÚvida de que o Supremo Tribunal F~ 
deral,na sua excelsa e secular sabedoria,ha 
verá de,uma vez por todas,pÔr termo a ess; 
aventura,fruto do conÚbio espúrio entre o 
Autor e os adquirentes em area indigena, ao 
mais das vezes de ma-fe." 
(Doe. n2 34, grifamos) 

6. Se, por ocasiao do oferecimento das contes 



i 

tações nas Ações Civeis Originárias ns. 0b~~b, a 

UNIÃO FEDERAL já sustentava a existência de 11CONÚBIO ESPÚ 

RIO ENTRE O AUTOR E OS ADQUIRENTES EM TERRAS INDÍGENAS11 ~ 

tão só em face dos Documentos ns 31, 32 e 33, que o evide~ 

ciavam ~, agora, conhecedora dos documentos ns 29 e 30 

(oferecidos por ARMANDO CONCEIÇÃO no H.C. n2 65.544, irnp~ 

trado em seu favor perante essa Excelsa Corte), vê robust~ 

cida sua conclusão de que AS PARTES (ESTADO DE MATO GROSSO 

e AUTORES), nas várias ações sobre terras indígenas no Es 

tado de Mato Grosso, estão conluiadas, no propósito de 

fraudar a lei, em detrimento de seu patrimônio. 
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7. Nem se diga que, por nao figurar ARMANDO 

' ' . 

CONCEIÇÃO como patrono do Réu ou do Estado de Mato Grosso, 

no feito em que foi prolatado o V. Acórdão rescindendo,dei 

xaria de ficar patenteada a colusão: basta considerar que 
' . 
' _I 

ARMANDO CONCEIÇÃO~ procurador de adquirentes de 

indigenas (caso do Réu) em grande número de ações 

terras 
., 

-e, con 

cornitantemente, procurador do Estado de Mato Grosso nas 

Ações cíveis Originárias ns. 362, 365 e 366, e estará est~ 

belecidoo liame necessário à configuração da colusão entre 
as partes, mesmo desprezando-se a circunstância adicional 

de haver o Estado de Mato Grosso permanecido indefenso na 

lide que lhe moveu o Réu, com a litisdenunciação. 

8. Também por este fundamento, portanto, reve 

la-se inteiramente suscetível de rescisão o V. Acórdão res 

cindendo, com fulcro no art. 485, III, parte final, do CÓ 

digo de Processo Civil. 
·, 

IV - WIO.ILAÇÃO DE LI'H!:ru\l. DISPOSIÇÃO DE LIEI 

l. São estas, as normas violadas pelo V.aresto 

rescindendo: 



a) artigos 156, § 2º, 
Federal de 1946; 
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b) artigos 164, parágrafo Único, e 
Constituição Federal de 1967; 

e) artigos 153, § 22,171,parágrafo 
198 da Constituição Federal,na 
da Emenda nº 1, de 1969; 

186 da 

, 
unico, e 
redação 

d) artigos 129, 145 e 424, I, do CÓdigo de 
Processo Civil, na redação da Lei n2. 
5.869, de 1973, e na redação da Lei nº 
7.270, de 1984. 

IV a) - ARTIGOS 156, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1946, 164, PARAGRAFO UNICO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 E ARTIGO 171, 
PARAGRAFO UNICO,DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA 
REDAÇÃO DA EMENDA Nº 1, DE 1969. 

2. No caso dos autos, o titulo dominial apr~ 

sentado pelo Autor está eivado de nulidade. É que a Consti 

tuição de 1946 consagrava, no seu art. 156, § 2º, que, 

11Sem a prévia autorização do Senado Fede 
ral, não se fará qualquer alienação ou co~ 
cessão de terras pÚblicas com área superio; 
a dez mil hectares.11 

3. A orientação doutrinária amplamente consoli 

dada não deixa dÚvida de que a cláusula constante do art. 

156, § 2º, da Constituição de 1946 ~ mantida, em sua e~ 

sência, pela Constituição de 1967 (art. 164, parágrafo Úni 

co) e pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969(art.171, p~ 

rágrafo Único), embora, já então, reduzindo para três mil 

hectares a dimensão máxima da área~, acabou por impor um 

limite~ propriedade privada. f, assim, o magist~rio auto 

rizado de Pontes de Miranda, verbis: 

"Nenhuma alienação ou concessão de terras 



pÚblicas de área superior a d~l hecta 
res,pe~tençam à União,aos Estados-membros~ 
ou aos MunicÍpios,pode ser feita sem que· ~ 
preceda autorização do Senado Federal. Ou 

1 

trossim, a quem tenha terras que,somadas às 
da cc-ncessão,perfaçam mais de dez mil hecta 
res,só transferem tais terras se o Senado F; 
deral previamente autoriza.O que se quer v; 
dar é a propriedade de tão grande extensão~ 
Ainda cumpre observar-se que as aquisições 
originárias,que importam a extensão proibi 
da,ou a perfaçam,estão proibidas, implicitã - ~ mente.O juiz nao pode dar sentença favora 
vel,em ação de usucapião,de área que corres 
ponde à proibida,ou que,somada à que o a~ - , , ~ 
torda açao ja tem,a perfaça.A quem ja e 
proprietário de x-1 não se pode declarar a 
quisição por usucapião do que perfaça x+l:· 
não houve aquisição.Se já se operara a aqui 

- ,.., - "'7"" 

siçao por usucapiao,a aquisiçao posterior e 
só até x; no mais é inexistente." 
(Comentários à Constituição de 1946,Rio de 
Janeiro, 1963, tomo V, p. 533) 
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4. Também Themistocles Cavalcanti enfatiza que 

o art. 156, § 2º, 

''contém outra norma que interessa não s;men 
' - , ~ te a Uniao,mas tambem aos Estados e Munici 

pios estabelecendo o contrÔle de concessões 
ou alienações de qualquer terra pÚblica, se 
ja qual fÔr o titular do seu domlnio''· - 
(A Constituição Federal Comentada,Rio de Ja 
neiro, 1949, vol. IV, p. 14) 

5. Não é diverso o entendimento perfilhado p~ 

lo eminente Professor Alcino Pinto Falcão, como se consta 

ta na seguinte passagem de seus notáveis Comentários 

Constituição de 1946, verbis: 

' a 

"A violação do que prevê o artigo 156, pará 
grafo segundo,acarreta a nulidade pleno iu 
re,por serem nulos os atos em contrário ã 
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~
o/ - ~ uma vedaçao constitucional.As ~oes - ~no - , 

dos Estados nao podem dispor ém-~ntrario 
(Const.,artigo lB);o Estado que violar opa 
rágrafo fere direito da União(o direito d; 
dar ou negar a autorização prévia)e pode is 
so constituir u~ litígio ajuizável (Const.~ 
artigo 101,I,e),cabendo o remédio do artigo 
7,inciso V,se a decisão não fÔr executada." 
(Constituição Anotada,Rio de Janeiro, 1957, 
vol. III, p. 18) 

5. Diante de orientação doutrinária tão inequi 

voca, como pÔde JÚLIO DE QUEIROZ FILHO obter títulos domi 

niais incidentes sobre área com dimensão de 18.808 hecta 

res? Como logrou formar esse mosaico de títulos incidentes 

sobre tão vasto território? 

7. A resposta a essas indagações é singela. JÚ 
LIO DE QUEIROZ FILHO utilizou-se de testas-de-ferro ou ho 

~-de-palha que emprestaram seu nome para consecução de 

tal desiderato. 

8. Cuidava-se de expediente corriqueiro nas 

práticas imobiliárias vigentes no Estado de Mato Grosso,co 

mo comprova o depoimento do Dr. José Fragelli, ex-Governa 

dor do Estado e ex-Presidente do Senado Federal, na CPI de 

Assuntos Fundiários, da câmara dos Deputados, verbis: 

"( •.. ) não acredito mais nessas vendas de 3 
mil hectares,nem de 10 mil hectares.Isso é 
pura mistificação,como maneira efetiva de 
impedir a concentração de áreas de terras 
em mãos de poucos.Isso se tornou,aliás, um 
método clássico.Empresas ou pessoas reuniam 
10 a 50 pessoas,tomavam-lhes as procura 
ções,iam a Cuiabá,faziam os requerimento; 
de terras,tiravam os títulos provisórios e, 
depois,os definitivos,em geral,com a procu 
raçao em causa prÓpria,porque a lei de te~ 
ra permitia a negociação dos títulos provi 
sÓrios.Assim se concentravam 40 a 100 mil 
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i 
{ 

hectares em mãos de um. 11 
(DCN (Seção I) (Suplemento),28/09/78,p.702- 
-Doc. n2 18) . 

9. A mesma técnica é descrita pelo emérito Pro 

fessor Roberto Cardoso de Oliveira, então etnólogo 
------ _., .. - --- do \. 

em S.P.I., no Relatório de uma Investigação sobre Terras 

Mato Grosso, de 1954, verbis: 

11A alienação das terras dos Índios pelo G5?_ 
verno do Estado tem se processado de duas 
maneiras: a) reservando vastas áreas para 
fins de colonização e posteriormente conce~ 
sionando-as a Companhias particulares para 
que loteiem e iniciem a venda,obtendo um lu 
cro fabuloso como veremos adiante; b)vende~ 
do diretamente a requerentes, áreas que nãÕ 
ultrapassam 10 mil hectares,mas que,por sua 
contigüidade,acabam por formar áreas muito 
extensas que são controladas por uma só pe~ 
soa ou firma. 

a) A concessão de terras 

Essa politica levada a efeito pelo Departa 
mento de Terras e Colonização do Estado de 
Mato Grosso,consistindo na entrega de ime~ 
sas glebas a Companhias particulares de e~ 
lonização,pretendeu escamotear o dispositi 
vo constitucional que proibe a entrega d; 
glebas de mais de 10 mil hectares a particu 
lares,sem a prévia autorização do Senado Fe 
deral. Assim, reservando áreas 11para fins 
de colonização11 e, em seguida, concession~ 
do-as a "Colonizadoras11,o Governo de Mato 
Grosso firmou contrato com dezoito Comp~ 
nhias,entregando a cada uma delas duzentos 
mil hectares ou mais! Somente dentro do Par 
que Indigena do Xingu,onde operam cincÕ 
das aludidas Companhias,três ultrapassam du 
zentos mil hectares.São elas: a Imobiliárii 
Ipiranga(cf.no mapa anexo,10,nº I),a Gamar 
go Correia(idem,nº II),ambas com áreas de 
cerca de seiscentos e sessenta mil hecta , ~ 
res,mais a Casa Bancaria Financial !mobilia 
ria Sociedade AnÔnima(idem,nº V)que, aproxI 
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a 
ciedade de Agricultura e Colonização Arar~ 
quara Mato Grosso,com aproximadamente 200 
mil hectares,acham-se,respectivamente,a pri 
meira com 1/4 de sua área dentro do P.I.x.: 
enquanto a segunda integralmente no Parque 
e na região de maior densidade demográfica 
indigena,a saber,na confluência dos formad~ 
res do Xingu." 
(Doc.nº35,Cfr.,também,ACOR nº 79,Rel. Min. 
Octávio Gallotti, Apenso) 

10. O expediente utilizado por JÚLIO DE QUEIROZ 

FILHO para.burlar a vedação contida no art.156,§ 2º, da 

Constituição de 1946 coincide, fundamentalmente, com as 

descrições atrás transcritas. 

11. Muito convenientemente, todos os quatro ti 
tulos que compõem a "propriedade" de JÚLIO DE QUEIROZ FI 

LHO se referem a áreas de dimensões inferiores a 10.0CO 

hectares (5.628 ha, 2.189 ha, 5.530 ha e 5.461). 

12. Trata-se, todavia, de matreiro expediente, 

mcntado com o Óbvio propósito de afastar a proibição cons 

titucional, já previsto por PONTES DE MIRANDA: 

"Ainda cumpre observar-se que as aquisiçoes 
originárias.que importam a extensão proibi 
da,ou a perfaçam,estão proibidas, implicit~ 
mente." 
(ibidem, p. 533, grifamos) 

' ' 13. O desrespeito à vedação da Carta Magna con~ 

titui, assim, fundamento suficiente à rescisão do V. Acor 

dão rescindendo, nos termos do art. 485, V, do CÓdigo de 

Processo Civil. 



, 
IV b) - ARTIGOS 216 DA CONSTI~_sUDERAL 
DE 1946, 186 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1967 e 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,NA REDA 
ÇÃO DA EMENDA Nº 1, DE 1969. 
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1. A ocupação Kayabi no rio dos Pe í.xe s, da foz 

até suas cabeceiras, desde tempos imemoriais, torna nulo, 

de plano, todo e qualquer titulo eventualmente concedido 

pelo Estado de Mato Grosso sobre aquele território. É o 

que sucede com os títulos dominiais apresentados pelos au 

tores, que foram obtidos em flagrante ofensa ao disposto 

no art. 216 da Constituição de 1946 e desacataram os arti 

gos 186 da Constituição Federal de 1967 e 198 da Constitui 

ção Federal, na r-e d açao da Emenda nº 1, de 1969, o que en 

seja a rescisão do V. Acórdão rescindendo, que acolheu ple! 

to de Índole reivindicatória embasado em tais títulos. 

IV-b)l. ~ CONCEITO CONSTITUCIONAL DE POSSE 
INDIGENA 

1. Cumpre notar que a posse a que se refere o 

preceito constitucional não pode ser reduzida a conceito de 

posse do Direito Civil, como pretendem certos autores. A 

posse dos silvícolas abrange todo o território indígena I 
, , t\ \ propriamente dito, isto e, toda~ por eles habitada,uti li 

lizada para~ sustento~ necessária~ preservação de~ 

identidade cultural. Tal peculiaridade não passou desperc~ 

bida ao saudoso Ministro Victor Nunes, que, em pronunci.'.:; 

mento verdadeiramente luminoso, fixou o efetivo alcance da 

proteção constitucional à posse dos silvícolas, como se 

constata, in verbis: 

d 
"Aqui não se trata do direi to de propried! ~ v 
de comum: o que se reservou foi o territo 
rio dos Índios.Essa área foi transformada 
num parque indígena sob guarda e Administr~ 

' . 



çao do Serviço de Proteção a 
estes rião têm a disponibilidad~ 
O objetivo da Constituição Federal é que 
ali permaneçam os traços culturais dos anti 
gos habitantes,não só para sobrevivência de~ 
sa tribo,como para estudo dos etnólogos e 
para outros efeitos de natureza cultural ou 
intelectual. 
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Não está em jogo,propriamente,um conceito 
de posse,nem de dominio,no sentido civilis 
ta-dos vocábulos;trata-se do habitat de u~ 
povo. 
Se~ Índios,~ data da Constituição Fede- ~ 
ral,ocupavam determinado territorio, porque 
~se território tiravam seus recursos ali 
menticios,embora ~ tere~onstruçÕes ou 
obras permanentes que testemunhassem posse 
de acordo com o nosso conceito,essa area, 
~istente na data da Constituição"Fede~f 
que~ mandou respeitar.Se ela foi reduzida 
por lei posterior,~~ Estado~ diminuiu de 
dez mil hectares,amanhã ~reduziria~ ~ 
tras dez,depois,mais dez,~ poderia acabar 
confinando os indios a um pequeno trato.ate 
~ terreiro da aldeia~p~que ali f que ~ 
11posse"estaria materializada nas malocas. 
(grifamos).Não foi isso que a~onstituição 
quis.O que ela determinou foi que,num verda 
deiro parque indigena,com todas as caracte 
rÍsticas culturais primitivas,pudessem pe; , ~ 
manecer os indios,vivendo naquele territ~ 
rio,porque a tanto equivale dizer que cont~ 
nuariam na posse do mesmo. 
Entendo,portanto,que,embora a demarcação 
desse território resultasse, originariamen 
te,de uma lei do Estado,a Constituição Fede 
ral dispôs sobre o assunto e retirou ao E~ 
tado qualquer disponibilidade de reduzir a 
área que,na época da Constituição,era ocupa 
da pelos Índios,ocupada no sentido de utili f 
zada por eles como seu ambiente ecolÓgico.u1 

(RE nº 44.585,Rel.Min.Victor Nunes, Referên 
cias da súmula do STF,1970,V.25,pp.360/361) 

' '·. 
2. Trata-se,sem dÚvida,de manifestação fulg~ 

rante do saudoso magistrado e humanista.É interessante no 



tar que a tese, brilhantemente 
~ 

Juiz, em 1961, veio a ser adotada,integralmente,pela legi~ 

lação ordinária, como se pode depreender da leitura do 

art. 23, da Lei nº 6.001/73, in verbis: 

4- 
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"Considera-se posse do Índio ou sil vi.cola a 1 
ocupação efetiva da terra que,de acordo·com 
os usos,costumes e tradições tribais, detém 
e onde habita ou exerce atividade indispen 
sável à sua subsistência ou economicament; 
Útil." 

3. Portanto,não se pode,conceitualmente, atri 

' 
i 

buir à posse de Direito Civil a mesma dimensão da posse in 
digena. Enquanto aquela é caracterizada como poder de fa 

to, que se exerce sobre uma coisa (cfr. José Carlos Morei 

ra Alves, Direito Romano, vol. I, 1978, p. 357),a ocupação 

efetiva da terra pelo silvicola deve ser definida tendo em 

vista os usos, costumes, tradições culturais e religiosas. 

Nesse sentido, convém registrar a lição de Ismael Marinho 

Falcão, in verbis: 

"A posse indigena,pois,traz uma conotação 
emp?est·a:da__..àpõe:rse civilista e à posse agr~ 
rista.A posse tal como concebida pelos civi 
listas,é a exteriorização do dominio, deco; 
rente do exercicio,plen,o ou não,de alguns 
dos poderes inerentes ao proprietário (art. 
485, e.e.). 
Já para o Direito Agrário, a posse se confi 
gura pelo exercicio e junção de três eleme~ 
tos básicos:morada permanente do possuído; 
no imóvel posseado;cultura efetiva implanta 
da e mantida pelo prÓprio posseiro e sua fi. 
milia,com capacidade de proporcionar-lhe Õ 
progresso sÓcio-econÔmico seu e de seus fa 
miliares;e,como Último elemento básico.mais 
de ano e dia de ocupação definitiva. 
A posse indÍgena,diferentemente destas,é ca 
racterizada pela ocupação da terra por pa~ 



te do elemento 
ção que· haverá 
com os usos,costumes e tradições tribais,va 
le dizer,não é apenas indígena a terra ao~ 
de se encontrar edificada a casa,a maloca 
ou a taba indÍgena,como não é apenas indige 
na a terra aonde se encontra a roça do ln 
dia.Não.A posse indigena é mais ampla,e te 
rá que obedecer aos usos,costumes e tradi 
çÕes tribais,vale dizer,o Órgão federal de 
assistência ao indio,para poder afirmar a 
posse indigena sobre determinado trato de 
terra,primeiro que tudo,terá que mandar pr~ 
ceder ao levantamento destes usos, costumes 
e tradições tribais a fim de coletar elemen 
tos fáticos capazes de mostrar essa posse 
indigena no solo, e será de posse indígena 
para caça,para pesca,para coleta de frutos 
naturais,como aquela utilizada com roças,ro 
çados,cemitérios,habitação,realização de 
cultos tribais etc.,hábitos que são Índios 
e que,como tais,terão de ser conservados pa 
ra preservação da subsistência do prÓpri~ 
grupo tribal. 
A posse indigena,pois,em sintese,se exerce 
sobre a área necessária à realização não so 
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mente das atividades economicamente 
ao grupo tribal,como sobre aquela que 
é propicia à realização dos seus cultos 

Úteis 
lhe 
re 

ligiosos.11 

(O Estatuto do Índio, p. 65). 

4. Não se pode olvidar que eminentes juristas 

e magistrados têm censurado a aparente indefinição desse 

conceito, entendendo que, se aplicado na extensão dos seus 

termos, essa orientação acabará por frustar a marcha desen 

volvimentista e dará ensejo a conflitos de grandes e impr~ 

visíveis proporçoes. 

·,,. 
5. Não há dúvida, entretanto, de que o concei 

to de posse indígena dimana do próprio texto constitucio 

nal, como demonstrado no preclaro voto proferido pelo sau 



doso Min. Victor Nunes. Não há, pois, como 

expressão, por mais relevantes que possam 

mentes nesse sentido. Ainda aqui, é de se invocar pronunc! 

amento do insigne Ministro Victor Nunes, desta feita no MS 

nº 16.443, de 1967, in verbis: 
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11A lei ng 1.077,de 10.04.58,de Mato Grosso, 
reduziu certa área habitada por indígenas 
e que fÔra demarcada por lei estadual ant~ 
rior.Argumentava o Estado que, se a demarc~ 
ção fÔra feita por lei estadual,outra lei 
estadual poderia reduzir à área. 
O Tribunal,entretanto,contra dois votos,ma~ 
teve o acórdão local, que declarou a incon~ 
titucionalidade da cit. lei nº 1.077, con 
cluindo o seu julgamento após pedido de vi~ 
ta de V.Exa. Sr.Presidente, noREng44.585(30. 
08.61).Pesou nesse julgamento, o artigo 216 
da C.F. de 1946,a que há pouco se referiu o 
Sr.Min. Amaral Santos.Por esse dispositivo, 
não só a posse das terras habitadas pelos 
Índios seria respeitada, como também não po 
deria ser transferida, nem pelos próprios 
silvícolas. 
A Constituição atual dispõe que as terras o 
cupadas pelos silvicolas pertencem à União~ 
mas o seu art. 186 reproduz o art.216 da 
Constituição anterior,com este acréscimo: 
"··· reconhecido o seu direito ao usufruto 
exclusivo dos recursos naturais e de todas 
utilidades nela existente". 
Parece,pois,que o simples fato de pertenc~ 
rem à União as terras ocupadas pelos Índios, 
não as sujeita integralmente ao regime lo 
cal de venda dos bens pÚblicos,dado o se~ 
caráter de inalienabilidade.Não está envol 
vido,no caso,uma simples questão de direito 
patrimonial,mas também um problema de ordem 
cultural,no sentido antropolÓgico,porque e~ 
sas terras são o habitat dos remanescentes 
das populações indigenas do Pais.A permanên 
eia dessas terras em sua posse é condiçã~ 
de vida e de sobrevivência desses grupos,já 
tão dizimados pelo tratamento recebido dos 
civilizados e pelo abandono em que ficaram. 
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A Constituição atual foi al~~d_'$fl~~rior, 
que só ·protegia a posse, porque ela também 
protege o usufruto exclusivo,pelos Índios, 
dos recursos naturais e de todas as utilida 
des existentes nas terras .Pela cone+í tui 
ção,mesmo a alienação de certos frutos des 
sas áreas pode ficar dependendo de condi 
ções que não sejam normalmente exigidas pa~ 
ra alienação dos bens públicos em geral." 
(Referências das Súmulas do STF,cit., pp. 
351/352) 
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6. Sem embargo da relevância de eventuais obj~ 

ções que possam ser levantadas contra a posse indigena,não 

se há de perder de vista que a proteção que,constituciona! 

mente,se lhe empresta, vem da Carta Magna de 1934(art.129), 

configurando, sem dúvida, principio já tradicional do Di 

reito PÚblico brasileiro (Carta de 1937; art. 154; Consti 

tuição de 1946, art. 216; Constituição de 1967, art. 186; 

Constituição de 1969(Emenda ng 1), art. 198). 

7. Dessarte, antes de assumir uma posição ate 

nuadora do preceito constitucional em apreço, cumpre ao i~ 

térprete assegurar-lhe a plena força ou eficácia normativa~ 

(normative Kraft). Estará atuando, assim, de forma compatf 

vel com o principio de hermenêutica constitucional que r~ 

comenda a adoção de exagese que preserve a integral eficá 

eia da norma constitucional (Principio da Força Normativa 
/ 

da Constituição): 11Ein Masstab der Verfassungsinterpretation, .? 
der allerdings in dem oben Gesagten bereits weitgehend en! 

halten ist, ist endlich die norrnative kraft der Verfassung. 

aktualisiert werden will, die geshichtlichen M~glichkeiten 

und Bedingungen dieser Aktualisierung sich aber wandeln, 

ist bei der L~sung verfassungsrechtlicher Probleme denjen~ 

gen Gesichtspunkten der Vorzug zu geben, die unter den 

jeweiligen Vorau~tzungen den Norrnen der Verfassung zu 



optimaler wirkungskraft verhelfen.11, Konrad 

ge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 

Heidelberg, 1984, p. 28. 
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8. De resto, as razões inspiradoras do legisl~ 

dor constituinte não parecem assentar-se em mero sentimen 

to de culpa, nem constituem expressão de um sentimentalis 

mo naif. Ao revés, considerou o Texto Magno que a preserv~ 

ção dos silvícolas com as suas caracterÍsticas,culturas e 

\ 

crenças,constituia, em v:rdade,imperativo de uma sociedade 

que se pretende aberta.Ve-se, pois, que o preceito consti 

tucional traduz o próprio reconhecimento de que existem va 

lores e concepções diversos dos nossos e de que o nosso mo 

delo de desenvolvimento não é Único. E, sobretudo,a regra 

constitucional revela a crença na adequada coexistência 

dessas diversidades,como corolário de uma sociedade plur~ 

lista e justa. 

9. Tal entendimento, tão bem explicitado nos 

pronunciamentos de Victor Nunes, foi, igualmente, desenvo!_ 

vido, com rara felicidade, por Thomas Berger, Juiz Federal 

canadense que integrou a Comissão Intergovernamental desig 

nada, em meados dos anos 70, para estudar o impacto 

al, econômico e ambiental que poderia ser causado 

soei 

pela 

construção do gasoduto do Ártico ao centro do continente. 

10. Tendo em vista a sua pertinência com a rea 

lidade brasileira, registramos alguns excertos da conferê~ 

eia proferida por Berger, no seminário denominado ''The Vo~ 

ces of Native People", realizado em Londres, em setembro 

de 1983, verbis: 

"Talvez o mais conhecido enfrentamento re 



cente entre a ~ociedade domi~~ 
e os povos indigenas seja o que 
do a indústria de gás e petróleo 

9- 

MINl8TéRIO PÚBLICO FEDERAL 

~ 
propos, em 

meados dos anos 70,a construção de um gaso 
duto do Ártico ao centro do continente.O g~ 
soduto percorreria uma rota desde o Alaska, 
através do Canadá,ao longo do Vale· Macken 
zie até o Lower 48,através de terras 
gicamente sensÍveis,reclamadas pelos 
indígenas do norte. 

O governo do Canadá designou uma Comissão 
de Inquérito para examinar o impacto soei 
al,econÔmico e ambiental do gasoduto propos 
to.O Inquérito do Gasoduto do Vale Macken 
zie privilegiou a consideração das conse ~ ~ 
quencias do avanço do sistema industrial a 
Última fronteira do Canadá e, além disso.da 

ecolo 
povos 

necessidade da preservação do ecossistema 
do noroeste e,acima de tudo,dos direitos dos 
povos indigenas que vivem na fronteira.O In 
quérito teve que medir a validade de se es 
tabelecer a indústria extrativa de larga e~ 
cala no meio de comunidades nativas que te~ 
tam preservar valores tradicionais e reesta 
belecer a auto-suficiência local. 

Duas maneiras de contemplar o mundo estavam 
em conflito.Através do Novo Mundo,desde o 
tempo de Cortez e Pizarro,os homens procur~ 
rama riqueza na fronteira,riqueza para en 
riquecer a metrópole.Desde os tempos da N; 
va Espanha,os homens têm desejado outro t~ 
souro de Montezvma,outro Atahualpa por quem .~ ~ 
obter resgate. 

( ... ) 
O debate continua.Constituiu-se o pano de 
fundo _do Inquérito.O gasoduto do Ártico -s~ 
ria o maior projeto,em termos de orçamento, 
jamais realizado antes~em nenhum lugar,pelo 
empreendimento privado.Seria o maior proj~ 
to de construção através dos territórios d; 
nor~este canadense,atrávés de uma terra que 
é fria e ·escura nõ inverno,uma terra prati 
camente inacessível por estrada ou ferr~ 
via,onde seria necessário construir cais~ 
armazéns,depÓsitos,campo de pouso - uma in 
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tru ir o· gasoduto.Haveria uma rede de 
nas de milhas de estradas construidas 
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cons 
e ente 
sobre 

a neve e o gelo.Haveria canais, caminhões, 
equipamento pesado,tratores e aviões.A cap~ 
cidade da frota de rebocadores e barcaças 
do Rio Mackenzie teria que ser duplicada. 
Haveria milhares de trabalhadores, neéess~ 
rios·para a construção do gasoduto,das usi 
nas de gás e sistemas de coleta. Haveria,além 
disso,milhares de imigrantes buscando trab~ 
lho e oportunidades.Disseram-nos que se o 
gasoduto fosse construido,ele significaria a 
intensificação da exploração de gás e petró 
leo ao longo da sua rota através do Val; 
Mackenzie e do Ártico Ocidental,e que um 
oleo-duto seria posteriormente inevitável. 
Assim,o Inquérito teve que examinar o impac 
to social,econÔmico e ambiental de um corr; 
dor de energia do Ártico ao centro do conti 
nente. 

( . . . ) 

Temos estado comprometidos com a visão de 
que o futuro econômico do norte repousa no 
desenv9lvimento industrial de larga escala. 
Gerou-se,especialmente no meio de negócios 
do norte,uma atmosfera de expectativa sobre· 

-o desenvolvimento industrial.Sempre existiu 
um setor tradicional de recursos renováveis 
no norte,mas ao invés de tentar solidificá 
-lo,por uma década ou mais,temos seguido po 
liticas que o enfraquecem ou destróem. Acr~ 
ditamos no desenvolvimento de larga esca+a, 
e-depreciamos a base econômica existente.Em- 
realidade,as pessoas que tentam viver sus 
t.errt ando-cse com a caça e pesca são mui ta; 
vezes consideradas desempregadas. 

Achei que o desenvolvimento dos recursos 
não renováveis de uma região pode trazer si 
rias pressões para sua população:as pessoas 
que contínuarem a viver de recursos renovf 
veis poderiam experimentar uma pobreza rel~ 
tiva e enfrentar a queda de produtivipade 
de seu modo de vida.Gradualmente,mais 
mais pessoas poderiam desistir de um 
de trabalho,e portanto abandonar o modo 

e 
tipo 

de 



vida.Onde quer que isto tenha 
p~ 
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genciado da economia representa um modo 
vida preferido ou culturalmente importante, 
se significa uma fonte de auto-identifica 
ção e respeito prÓprio,então a desvaloriza 
ção deste modo de vida pode ter consequê~ 
cias abrangentes e negativas.Tais consequê~ 
cias são exacerbadas se a economia indus 
trializada oferecer recompensas apenas a 
curto prazo. 
O ritmo do desenvolvimento industrial é o 
ponto-chave.Conclui que no Vale Mackenzie e 
no Ártico Ocidental o avanço industrial em 
larga escala enfraqueceria seriamente o se 
tor de recursos renováveis,e que seu impa~ 
to social seria desastroso.Insisti para que 
o ritmo desse avanço fosse calculado de mo 
do a não esmagar a base econômica 
te. 

existen 

( ... ) 
Concebemos~ cidade,~ metrópole,~ sendo 
o espelho do progresso.Assim,a caça e a pes - ,- - -------- 
~~longínquo norte~~ entendidas~ 
~~modo de ganhar~ vida desejavel pelas 
pessoas que acreditam no desenvolvimento. 
Do mesmo modo,~~ países industrializa 
dos muitas vezes pensamos que nossa propria 
~eriencia de desenvolvim~o econômico ~ 
~ unica ~ que outros países devem aspirar. 
Mas tal modelo,invariavelmente,requer uma 
~ -- . -- e n fase na tecnologia centralizada de larga ..-- - 
escala,~ custas dos valores tradicionais e 
da auto-suficiencia local. 

( . . . ) 

Virtualmente.todos os indigenas que depuse 
ram no Inquérito disseram que suas reivindi 
caçÕes deveriam ser atendidas antes que s; 
pudesse construir um gasoduto.Não se deve 
imaginar que os indigenas tenham um medo iE 
racional do gasoduto.Eles compreendem,cont~ 
do,que a construção do gasoduto e o estab~ 
lecimento de um corredor de energia signif! 
caria um influxo de dezenas de milhares de 
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se torna 
riam cidades brancas,e que seriam relegados 
às beiras do sistema. 

Eles acreditam que a construção do gasoduto 
traria consigo a completa dependência do 
sistema industrial,esboçando-se um futuro 
em que não haverá lugar para os valores em 
que crêem. Isto porque os Índios insistem que 
sua cultura é ainda uma força vital em suas 
vidas. 

~ cultura indigena é mais que artesanato~ 
esculturas.Sua tradição de tomar decisões 
por consenso,seu respeito pela sabedoria 
dos anciãos,s~conceito d~amÍlia exten 
sa,sua crençã"""numa relaçã;-especial com a - -- ----, ---:,-- - 
terra,sua atençao a ecologia,suas praticas ---- - ~- com uni ta ri as - todos esses valores persis- 
tem, de~ forma~ de outra,~ interior 
de sua cultura,mesmo apesar de que eles te 
nha~ido submetidos a forte;-p~s~para 
os ab~nar.Suas rei;indicaçÕes são os 
meios pelos quais eles procuram preservar 
sua cultura,seus valores~~ identidade. 

O governo do Canadá rejeitou a proposta pa 
ra o gasoduto do Ártico e decidiu que,se d; 
veria construir um gasoduto,deveria sê-lo 
junto à estrada Alaska Highway. 
No que tange às reivindicações indígenas, a 
decisão de não construir o gasoduto do Árti 
co ctá a nÓs,e aos povos indigenas,tempo p~ 
ra obter seu justo atendimento no Vale do 
Mackenzie e no Ártico Ocidental - uma opo~ 
tunidade para resolver o que imagino seja o 
maior desafio do Canadá no norte. 

( . . . ) 

Para os povos indigenas,suas reivindicações 
são os meios para a preservação de sua cul 
tura,suas linguas e seus sistemas econ3mJ 
cos - os meios pelos quais eles podem conti 
nuar a reafirmar sua própria identidade e; 
relação a nÓs,e ainda ter acesso às insti 
tuiçÕes sociais,econÔmicas e políticas d; 
sociedade dominante. 
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Este e um precedente inédito - o 
mento de que seus objetivos industri;is nã; 
precedem,em todos os lugares e épocas, aos 
valores ambientais e aos direitos indig~ 
nas. 
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( . . . ) 

Devemos aceitar que o atendimento das 
vindicações indígenas será um inÍcio,e 
um final. i 

Essas reivindicações,fundadas em direitos 
aborígenes ou em tratados,começam com a ter 

rei 
nao 

ra;mas não terminam ai.Elas abrangem os re 
cursos renováveis e não-renováveis,educação, 

! . 

saúde e serviços sociais,ordem pÚblica e,~ 
cima de tudo,a forma e a composição futuras 
das instituições políticas.As propostas que 
estão sendo feitas pelos Índios são,em maio 
ria,de longo alcance.Elas não devem, toctã 
via,ser vistas como uma ameaça às institui 
çÕes existentes,mas como uma oportunidad~ 
para afirmar nosso compromisso com os direi 
tos humanos das minorias indígenas. ! 

J 

( . . . ) 

1 

\ 

Alguém poderá dizer,está bem.Pode ser assim 
no norte,e nas áreas de fronteira do Cana 
dá,onde os povos indigenas possam reforça; 
sua sociedade e sua economia.Mas,dirão al 
guns,muitos Índios vivem na sociedade urbã 
na,industrial.Para eles,não pode haver r~ 
torno ao passado.O que significam,para es 
tes,as reivindicações indígenas? 

Este,naturalmente,é o ponto.Os povos inctf 
genas não desejam retornar ao passado. Eles 
não querem ser objeto de mero sentimentalis 
mo.Eles não afirmam que a cultura indígena~ 
as comunidades indígenas e a economia incti 
gena devem ser preservadas numa redoma para 
nossa distração e edificação.Ao invés di~ 
so,eles desejam assegurar-se de que sua cu! 
tura pode continuar a crescer e a mudar - em 
direções que eles mesmos venham a escolher. 

As reivindicações dos Índios são fundadas 
~ algo tão import'ãnte para os indígenas ur 
bãn~os como~~ para os n~-urbanizados':" 
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Sua decisão de permanecer~ povos distin 
tos~ baseada~~ convicção~ que ~ 
identidade de cada individuo depende da 
identidade cÕl~a - saber quem você é sig 
nifica saber que povo~ seu,onde fica seu 

MINISTIÊRIO PÚBLICO FEDERAL 

lar. 

i 1. 

t 
1 

2 homem i ~ animal social.Ele pode definir 
~~mesmo somente conhecendo~ povo,~ 
linguagem,sua raça.seus costumes,suas tradi 
çÕes.Isto se a~a ~ todos ~.Mas~ busca 
da identidade pessoal,do povo e do lar ad 
~ire uma dimensão esp~i~ntr~a;--mi~ ---,,. - 
rias indígenas, os povos do Quarto Mundo. 

~determinação~ reter~ identidade~ 
~ povos indígenas não significa que eles 
queiram voltar~ viver~ iglus~ tendas. 
O fato de povos indígenas utilizarem a tec 
~ologia~a sociedade dominante não sign~ - --= 
ca que devam aprender apenas inglesou fran ......,_ -- -- --- 
c e s, ~ aprender somente sobre nosso passa- 
do,e ser governados apenas pelas nossas ins 
titui~s. 

( . . . ) 

Estes são temas que refletem~ fato que E!! 
pousa no inicio da historia do Novo Mundo: 
a espoliação de~ povo por ;"ütro.E eles 
~ão serão assimi'iãd'õs':su'ã"-;ecusa à-assimila --- ~ - çao e um triunfo do espirita humano;um fato 
para-ser celebrad~ ~ não deplorado.~ 

É, de fato,em nossas relações com os povos 
- - -.,..- - -- --r 
de que nos tiramos esta terra,que nos pode- 
rem~d~obrir ~ v~de sobre nós mesmos, 
~ sociedade que construimos,~ alcançar uma 
visão mais ampla do proprio mundo." 

(Native Rights and Self Determination, Alas 
ka Inuit Review Commission,Tradução de Ju 
lia Gaiger, grifamos) 

11. O texto de Berger, pela sua relevância e a 

tualidade, passa a integrar esta ação rescisÓria(Doc. n2 

36). 
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BITADAS PELOS SILVICOLAS 

1. Sob o império da Constituição de 1891, já 

não se afigurava pertinente considerar como devolutas as 

terras ocupadas pelos indígenas. Em erudita conferência 

proferida na antiga Sociedade de Ethnographia e Civiliza 

ção dos Índios, nos idos de 1902, demonstrou, o insigne 

Professor João Mendes Junior, que as terras do indigenato 

não podiam ser tratadas como se devolutas fossem.Faz-semis 

ter registrar o seu magistério, verbis: 

11A Constituição Federal,no art.64,determina 
que pertencem aos Estados as terras devolu 
tas situadas nos respectivos territórios, 
cabendo à União somente a porção de territÓ 
rio que for indispensável para defesa das 
fronteiras,fortificaçÕes,construçÕes milit~ 
res e estradas de ferro federaes. 
Os Estados passaram então.a estabelecer cau 
telas sobre o reconhecimento dos títulos de 
dominio,subordinados sempre,como devem ser, 
às regras de direito civil;além disso, esta 

- -r 
beleceram regras sobre a revalidaçao de ti 
tulos de dominio,sobre a legitimação de pos 
ses,sobre a discriminação das terras possuI 
das,das terras reservadas e das terras devo 
lutas,devendo respeitar os princípios, re 
gras e leis que affectam a acção judiciáriã 
quanto à Índole da ação,visto que esta Índ~ 
le affecta o direito de agir. 
Aos Estados ficaram~ terras devolutas; 
~·~ terras do indigenato,sendo terras 
congenitamente possuidas,não são devolutas, 
isto ~.são originariament~e~vadas, ~ 
forma do Alvara de lº de Abril de 1680 · ·e 
por de~ção. da p~pMa Lei de 1850~ d; 
art.24 § lº do Decr. de 1854; as terras re 
;;;vadas par~o colonato~indigenas passã 
rama ser sujeitas às mesmas regras que as 
concedidas para o colonato de immigrantes, 
salvo as cautelas de orphanato em que se a 
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cham os Índios (*); as leis estadoaes 
tivera.m,pois,necessidade de reproduzir 
regras dos arts.72 a 75 do Decr.n.1318 
30 de Janeiro de 1854". 
(Os Indigenas do Brazil e seus Direitos In 
dividuais e Politicos,1912,pp.61/62, grifa 
mos) - 

- nao 
as 
de 

2. E, mais adiante,ensinava o eminente jurista 

que 

"Os nossos sertanejos acham-se,portanto, di 
ante dos seguintes títulos originários d; 
propriedade: 
lº - O das terras possuidas por hordas se~ 
vagens collectivamente organizadas, cujas 
posses não estão sujeitas à legitimação,vis 
to que o seu titulo não é a occupação,mas Õ 
indigenato(Alvará de lº de Abril de 1680)11• 

(João Mendes Junior, op. cit., p. 64). 

3. E, após o advento da Constituição de 1934, 

constitui uma inequivoca contradictio in adjecto falar-se 

em terras devolutas ocupadas por silvicolas.Em verdade, a 

Constituição de 16 de julho de 1934 veio elidir qualquer 

dÚvida que, porventura, pudesse pairar sobre o tema. Foi 

Pontes de Miranda um dos primeiros a perceber, entre nós, 

essa nova realidade normativa, destacando que o constituin 

te atribuira aos indigenas o domínio coletivo das terras~ 

cupadas como emanação do ato-fato da posse em caráter pe~ 

manente (Tratado de Direito Privado, t. XII, 1971, p.450/ 

451). 

4. E o insigne jurista, em escólio ao art. 2Í6 

da Constituição de 1946, enuncia lição, que vale reiterar: 

"0 texto respeita a 11posse11 do silvicola, 
posse a que ainda se exige o pressuposto da 
localização permanente. O juiz que conhecer 
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de alguma questão 
art.216,desde que 

dos au 

! 
J 

ou tercei 
ro exiba titulo de domínio.Desde que há poi 
~ e a localizaçao permanente, a terra é do 
nativo,porque assim o diz a Constituição, e 
qualquer alienação de terras por parte de 
silvÍcolas,ou em que se achem permanentemen ., ..,. 
te.localizados e com posse,os silvicolas, e 
nula,por infração de Constituição. Aquelas 
mesmas que forem em virtude do art.216 rec~ 
nhecidas como de posse de tais gentes, não 
podem ser alienadas.Os juízes não podem ex 
pedir mandados contra silvícolas que tenha_; 
posse, e nas terras,de que se trata,se loca 
li zaram e om permanência. A R_ ro i b i _ç__ão de, .a.Lí, e 
nação tem como consequência;: -- ai a nulidade '· 
de qualquer ato de disposição,incluidos a 
queles que só se referem a elementos do di 
reito de propriedade ou da posse(uso,fruto: 
garantia real,locação); b) não há usucapião 
contra os silvícolas ainda que por posse de 
quinze anos; b) as sentenças que adjudiquem 
tais terras a outrem são suscetiveis deres 
cisão,dentro do prazo para preclusão,por in 
fringirem texto constitucional." 
(Comentários à Constituição de 1946,vol. V, 
1953, pp. 335/336, grifamos) 

5. vê-se, pois, que, como consequência da po~ 

se indígena das áreas ocupadas, impunha-se reconhecer, de 

plano, a nulidade de todo e qualquer ato de disposição- a 

elas concernentes. Essa orientação foi integralmente acata 
l - 

da pelo Supremo Tribunal, no RE nº 44.585, tendo ficãdo as 

sente que, "embora~ demarcação desse território resultas 

~' originariamente, de~ lei do Estado,~ Constituição 

Federal dispôs sobre~ assunto~ retirou~ Estato qual- 

quer possibilidade de reduzir~ área, que, na época da 

Constituição,~ ocupada pelos Índios,ocupada ~ sentido 

de utilizada~ eles~~ ambiente ecolÓgico(Rel. Vi~ 



tor Nunes, Referências da súmula do S.T.F. 
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361). 

6. Idêntica orientação viria a ser perfilhada 

no MS n9 16.443, como j~ ressaltado (Rel.Min.Barros Montei 

ro, Referências da súmula do STF, vol. 25, pp. 345). 

::" 7 • Também ~s Ministros Amaral Santos,Hermes L! 

ma e Aliomar Baleeiro reconheceram a procedência da tese 

sustentada pela Consultoria Geral da República, no sentido 

de que o patrimônio indígena se inseria, de forma ampla, 

no domínio da União. É o que se pode constatar na leitura 

dos seus pronunciamentos, verbis: 

"Acompanho 
guinte: já 
reconhecia 

o voto do 
o art.216 .._____,_ 
as terras 

Relator, aditando o se 
da Constituição de 46 
dos silvícolas como do 

., domínio pÚblico:"Será respeitada aos silvi_ 
colas~ posse das terras onde se achem per 
manentemente localizados, com a condição d; 
não se transferirern."Estava,portanto,expres 
soque as terras eram do domínio público;; 
penas permaneciam na posse dos silvícolas.~ 
(Voto do Min. Amaral Santos, Referências da 
súmula do STF, cit., vol. 25/349). 

8. O Ministro Hermes Lima,por seu turno,ratif! 

cou essa posição, afirmando que: 

11As terras dos Índios são patrimônio pÚbli ..,. 
co,na verdade desrespeitado, invadido,mas e 
patrimônio pÚblico e,portanto,o contrato po 
dia ser desfeito pela administração, porque 
a concorrência era administrativa. Faltaram 
requisitos para uma verdadeira concorrência 
pÚblica. O fato de haver formalidades de 
concorrência pÚblica não lhe tira esse cará 
ter de concorrência administrativa. A verd; ,... , , .,.. 
deira concorrencia publica e aquela que e 
submetida à aprovação do Tribunal de Contas'! . 
(Referências da súmula do STF,cit.vol. 25/ 
351). 
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tro Aliomar Baleeiro, 

verbis: 

"Tenho para mim que as terras dos Índios 1) 
são pÚblicas.Eram pÚblicas,e o Governo não 
as desconstituíu,apenas as afetou a um ser 
viço especial,de natureza pÚblica.11 - 

(Referências da súmula do STF,cit.vol. 25/ 
350). 

10. Dessarte,firmou o Supremo Tribunal Federal 

entendimento definitivo no sentido de que, em verdade, as 

terras ocupadas pelos silvícolas integravam o domínio da 

União.Como já realçado, essa posição foi explicitada, de 

forma inequívoca, no voto proferido pelo Ministro ThemÍsto 

eles Cavalcanti, na Apelação cível nQ 9.620, conhecida co 

mo Ação cível Originária, que foi julgada procedente,decl~ 

rando-se a inconstitucionalidade, pela segunda vez, da Lei 

nº 1.077, de 10.04.58, do Estado do Mato Grosso. É oport~ 

no recordar que o aludido diploma estadual reduzia, para 

100.000 hectares, a área indígena dos Índios Cadi'teus,esta - - 
belecida pelo Decreto Estadual nº 54, de 09.04.1931, com 

400.000 hectares de extensão. Na oportunidade,asseverou a 

Assembléia Legislativa do Mato Grosso, na sua contesta 
~ 

ç ao , que: 

"De fato. A Lei nQ 1. 077, de 10 de abril de 
1958,acresceu o Patrimônio do Estado do Ma 
to Grosso em mais de_300.000 ha.de terras, 
possibilitando a Administração PÚblica, na 
sua venda,em ver acrescida sua Renda PÚbl! 
ca em quantia superior a e r$ 100.CXX).CXX),0011 .• 

(Refer;ncias da súmula do STF,cit.,vo1·. 25/ 
343). 

11. A Excelsa Corte rechaçou, de plano,essa ale 



gação imoral (Cfr. voto do Min. Thompson 

cias, cit., vol. 25/345) e, na linha do entendimento firma 

do no RE nº 44.585 (Rel. Min. Victor Nunes), reiterou a d~ 

claração de inconstitucionalidade do malsinado diploma,te~ 

do o Ministro Themistocles Cavalcanti destacado, em seu vo 

O- 
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to, que essa 

11 ••• lei não é instrumento hábil pa_~a trans 
ferir para o dominio do Estado os bens pe; 

' , - ' - - -- tencentes aos indios e a Uniao.o· ·oecreto- 
-Lei h2 9.960, de 1946,já considera que per 
tencem à União os terrenos pertencentes aos 
Índios ou colônias militares.De modo que es 
ses bens de há muito são incorporados ao pa 
trimÔnio da União. - 
Considero inconstitucional esta lei,de aco~ 
do com o eminente Relator." 
(Referências da SÚmula,cit.,vol.25,p.344). 

12. Portanto, mesmo antes do advento da Consti 

tuição de 1967, já não subsistia dÚvida de que as áreas o 

cu~adas pelos silvicolas integravam o patrimônio da União, 

E essa orientação.veio a ser consolidada na súmula 480, do 

Supremo Tribunal Federal, que tem como precedente fundamen 

tal o RE nº 44.585, de 30 de agosto de 1961 (Cfr. Referên 

cias da súmula, cit., vol. 25, p. 338 e 353 e segs.). 

13. Reconheceu-se, dessarte, a ampla signific~ 

ção juridica atribuida pelo constituinte, desde 1934, ao 

ato~fato de ocupaçio permanente praticada pelos silvico 

las, admitindo que o texto constitucional nio garantia ap~ 

nas a p9sse dos silvicolas sobre as terras por eles ocup~ 

das em caráter permanente, mas atribuia o dominio desses 

bens à União Federal. Inegável, portanto, que o ato-fato 

de ocupação permanente produzia, já no sistema constituci~ 

nal vigente antes de 1967, dois efeitos juridicos de cap~ 

tal importância: 
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a) atribuí.a aos 
, 

indigenas a , 
imoveis ocupados.com todos o~u~ con 
sectários; 

b) outorgava à União o domínio sobre as ter 
ras ocupadas pelos indígenas, originando 
a propriedade,exclusiva e unicamente, do 
ato-fato relativo à posse. 

14. Afigura-se despiciendo qualqu~r esforço de 

argumentação para ··demonstrar que o constituinte acabou por 

consagrar à1 ocupação inqÍ.gena, na hipótese, como modo de 

aquis~ção originária de propriedade (Crf., sobre o assun 

, to, José Carlos Moreira Alves, Direito Humano, vol. I,Rio, 

1978, pp. 398 e segs.). Tão limpida e inquestionável é e~ 

sa conclusão, do ponto de vista teórico, que mais parece a-~ 

enunciação de um truí.smo. 

15. Não obstante, colocam-se algumas questões 

que podem causar embaraço, sob o prisma da dogmática 
, 

jur! 

dica. A primeira indagação diz respeito à validade,ou não, 
dos títulos incidentes sobre terras indígenas concedidos 

antes da promulgação da Constituição de 1934. Outro ponto 

controvertido concerne à situação juridica das terras que, 
na vigência da Constituição de 1934, eram ocupadas 

silvícolas e vieram a ser alienadas a terceiros. 

pelos 

16. Parece isento de dÚvida que os títulos domi 

_1 

niais concedidos antes do advento da Constituição de 1934 

estão abrangidos pela declaração de nulidade que o texto 

constitucional dimana. Assim, -c orn a disposição do art .129, 

da Constituição, opera-se uma peculiar e rara espécie de 

nulidade, a chamada nulidade superveniente ("Nachtrt:!.gliche 

Nichtigkeit", Werner Flume, Das Rechtsgescht:!.ft, vol.II,BeE_ 

lim, 1979, p. 550).Trata-se de inequívoco exemplo de uma 

11lei de proibição11(Verbotsgesetz11) ,que alcança situação já 
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17. Nesse sentido, é, igualmente, o magistério 

de Pontes de Miranda, verbis: 

11são nenhuns quaisquer tí.tulos,mesmo regis 
trados,contra a posse dos silvÍ.colas,aind; 
que anteriores à Constituição de 1934,se à 
data da promulgação havia tal posse.O re 
gistro anterior de propriedade é titulo de 
propriedade sem uso e sem fruição11• 

(Comentários à Constituição de 1967/69, t. 
VI, 1972, p. 457). 

18. vê-se, pois, que as terras ocupadas pelos 

silvícolas, que, sob o regime da Constituição de 1891, h~ 

viam sido concedidas pelos Estados a particulares ou que 

ainda quedaram~ devolutas no patrimônio da unidade f~ 

~ derada, passaram, com a Constituição de 1934,irreversivel 

mente, para o dominio da União. L 

19. Há, portanto,flagrante contradição nos ter 

mos quando se fa+a em terras devolutas estaduais ocupadas 

por silvicolas: ou se cuida de terra devoluta,, integrante 

do domínio estadual, ou de terra ocupada por indigena, e, 

por isso, do dominio da União. Nesse sentido, já estabel~ 

eia o art. 3º do Regulamento do Serviço de Proteção aos 

Índios que 

110 Serviço de Proteção aos Índios promov~ 
rá os actos mais convenientes: _ 
a) para impedir que as terras habitadas pe 
Los silvícolas sejam tratadas como se dev~. 
lutas fossem,demarcando-as,fazendo respe! 
tar,garantir,reconhecer e legalizar a pos~ 
se dos Índios,já pelos Governos Estaduaes 
ou Municipaes,já pelos particulares". 
(Decreto nº 736, de 06.04.36 art. 3º) 

20. Tal constatação permite abordar o segundo 



aspecto mencionado, isto é, a situação 

rasque, na vigência das Constituições 

ou de 1946 eram ocupadas pelos silvícolas e, não 

3- 
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1937 

obstan 

te, foram alienadas a particulares. É fácil de ver que to 

do e qualquer título,concedido pelo Estado sobre áreas o 

cupadas pelos silvícolas, no império das Constituições de 

1934, de 1937 e de 1946, configura alienação~ ~domino, 

sendo inevitável o reconhecimento da nulidade de pleno d! 

reito. É que tais imóveis, como ressaltado, já não inte 

gravam o patrimônio estauual, pelo menos, desde 16 de j~ 

lho de 1934. 

21. Mas,e se nesse lapso de tempo(l934 a 1967) 

tiver ocorrido a expulsão, extermínio ou mesmo a integr~ 

ção à sociedade nacional dos grupos indígenas que habita 

vam essas áreas? Dar-se-ia o retorno desses bens ao patr! 

mÔnio estadual? Haveria a convalidação dos títulos domini 

ais ilicitamente outorgados? 

22. É evidente que, se o ato-fato da ocupação 

indígena atribui à União o domínio das terras habitadas 

pelos silvícolas, nos termos das Cartas Políticas brasi 

leiras de 1934, 1937, 1946 e de 1967/69, a eventual des9 

cupação dessas terras não proporciona a devolução do domi 

nio ao ente federado. À evidência, a desafetação de um 

bem, ou a sua desdestinação, não constitui modalidade de 

extinção do domínio pÚblico no Direito brasileiro. 

23. E quanto aos títulos dominiais ilicitamen 

te concedidos? Também aqui a teoria jurídica não pode fo~ 

necer resposta diversa. Constatada a presença indigena,em 

caráter permanente, a partir da Carta de 1934, afigura-se 

inexorável o reconhecimento da nulidade plena de qualquer 



concessão ou alienação.~~ juristas 

tamente não ignoram que~ expulsão,~ 

de tltulos do 
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miniais nulos no Direito brasileiro. 

24. Nessas condições, não há como deixar de re 

conhecer que, em caso de desdestinação ou desafetação das 

terras do domínio federal anteriormente ocupadas pelos 

silvícolas. inevitável se afigura a sua reversão ao domí 

nio pleno da União. Esta é a Única solução compatível com 

o nosso sistema constitucional, que desconhece formas de 

extinção do domínio pÚblico por desdestinação ~ desafeta 
- çao. 

25. Daí ter o legislador federal estabelecido, 

no art. 21 do Estatuto do Índio, que: 

-. "As terras espontânea e definitivamente a ~ 
bandonadas por comunidade indígena ou gr~ 
po tribal reverterão,por proposta do Órgã; 
federal de assistência ao Índio e mediante 
ato declaratório do Poder Executivo,à pos 
se e ao domínio pleno da União". - 

26. Trata-se de preceito de conteúdo marcada 

mente interpretativo, pois, se tais terras integram o do 

minio da União, inevitável se afigura o retorno ao seu do 

minio pleno, em caso de desdestinação ou de desafetação. 

É também o entendimento de Ismael Marinho Falcão,em 

lio ao art. 21, do Estatuto do Índio, verbis: 

, 
esco 

"As terras ocupadas permanentemente por gru 
po indigena,segundo preceito constituciÕ - , - ~ nal,sao de dominio pleno da Uniao,logo, a 
evidência,uma vez abandonadas espontânea e 
definitivamente pelo grupo que a ocupava, 
reverterão à posse e ao domínio do senha 



rio direto. Evidentemente qu~~isrtt"·· cont! 
da neste artigo não seria rigorosamente ne 
cessária,pois,se são de domínio da Uniã; 
as terras ocupadas por indígenas, terão que, 
uma vez abandonadas,retornar ao domínio 
pleno do senhor direto, já que não foram 
alienadas. 

O Índio,enquanto ocupante permanente des 
- , "T' 

tas terras,nao e senhor delas,mas seu legi 
timo e legal usofrutuário.Se,no entanto, ã 
comunidade indígena vem a ser emanci~ada, 
as terras objeto de sua ocupação terão que 
ser destinadas aos membros da comunidade 
indígena.Não estão sendo abandonadas, pelo 
só fato de emancipação.O grupo é que está 
se despindo do manto da proteção legal tu ...•.. 
telar para se integrar definitivamente a 
comunhão nacional.Como, porém, não lhe se 
rá possível integrar-se em meios capazes 
de lhe assegurar subsistência frente à s~ 
ciedade nacional,a terra que lhe servira 
de ocupação por tantos anos,evidentemente, 
terá que ser partilhada entre todos os mem 
bros da comunidade,despindo-se a União do 
domínio pleno que sobre ela mantinha, para 
investir o Índio no poder pleno de senhor 
e possuidor. 

45- 
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No caso de abandono, temos que seria p Leria · 
mente dispensável que o Órgão federal de 
assistência ao Índio tivesse que propor a 
reversão.Ao nosso entender.e frente ao or 
denamento jurídico nacional,esta dar-se-iã 
automaticamente,tão logo ficasse comprova 
do o abandono,não havendo,assim,nenhuma n; 
cessidade de o legislador ordinário haver 
vinculado a reversão à proposta que o Ór 
gão federal te,rá que fazer ao ato declar; 
tório que terá que ser baixado pelo chefe 
do Poder Executivo". 
(O Estatuto do Índio, 1985, p. 63). 

1 ' 
1 

27. A norma referida contém, todavia, uma res 

salva de fundamental importância. Verifica-se a desdesti 

nação ou a desafetação apenas das terras espontaneamente 
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abandonadas pelos silvicolas.Subsiste 

socupação forçada, violenta e criminosa. 

tese, não se pode colocar em dÚvida o dominio inquestion~ 

vel da União. 

28. A argumentação desenvolvida demonstra, PºE 
tanto, que toda e qualquer discussão sobre a existência 

ou não de posse indigena - e, por conseguinte, sobre a ca 

racterização ou não do domínio federal - há de remontar, 

inevitavelmente, ao ano de 1934, quando o constituinte re 

tirou, do domínio das unidades federadas, 
, 

as areas ocup~ 

das em caráter permanente pelos indigenas. 

29. Do que ficou assente, pode-se concluir, de 

\ 
forma precisa e escorreita, que: 

a) as terras indígenas não integravam opa 
trimÔnio estadual, mesmo na vigência d; 
Constituição de 1891; 

b) a teor do disposto no art.129,da Consti 
tuiçio de 1934(e,posteriormente,no art.154 
da Carta de 1937 e no art.216 da Constitui 
ção de 1946),a propriedade da União sobre 
as terras ocupadas pelos silvicolas consti 
tui expressão do ato-fato relativo à poi 
se; 

c) embora a demarcação das terras indig~ 
nas tenha resultado,eventualmente,de uma 
lei estadual,não se reconhece à unidade fe , ~ 
derada o poder de reduzir a area,que,na e 
poca da promulgação da Constituição.era ~ 
cupada pelos Índios como seu ambiente ec~. 
lÓgico; 

d) os atos legislativos estaduais que esta 
beleceram os limites das áreas ocupadas p; 
los indigenas,bem como as transcrições no 
Registro Imobiliário,têm;-portanto, caráter 
meramente declaratÓrio,uma vez que o domi 
nio aqui é mera expressão da posse perm~ 
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e) o reconhecimento da situação dominial, 
de forma reduzida,não obsta a que se post~ 
le ou a que se proceda à sua ampliação, p~ 
las vias legais; 

f) os títulos dominiais concedidos antes 
do advento da Constituição de 1934 foram~ 
tingidos pela chamada nulidade supervenien 
~,que decorre da regra expressa no seu 
art. 129; 

g) as terras ocupadas pelos silvícolas que, 
sob o regime da Constituição de 1891, inte 
gravam o patrimônio devoluto estadual, pa~ 
saram.com a promulgação da Carta de 1934, 
em caráter irreversivel,para o dominio da 
União (Cfr.Decreto nº 736/36,art.3º,alÍnea 
"a") ; 

h) a conces~ão de títulos dominiais em ter 
ras ocupadas pelos indigenas,apÓs o adve~ 
to da Constituição de 1934, é irrita,de ne 
nhum efeito; 

i) a expulsão,o homicidio ou genocidio de 
silvícolas não tem o condão de convalidar 
os títulos originariamente nulos, concedi 
dos a partir de 16 de julho de 1934; 

j) assim, em caso de desafetação ou desdes 
tinação das terras c:te· domínio federal ante 
riormente ocupadas pelos silvicolas, inevi 
tável se afigura a reversão do domínio ple 
no da União; - 

k) toda e qualquer discussão sobre a exis 
tência ou não de posse indígena - e, po; 
conseguinte,sobre a caracterização ou nã~ 
de domínio federal - há de remontar, inevi 
tavelmente,aos idos de 1934,quando o cons 
tituinte houve por bem consagrar o domÍni~ 
da União ·sobre as terras de ocupação indf 
gena. 

IV b) 3 - A POSSE DOS ÍNDIOS KAYABI NO RIO 
DOS PEIXES 

1. A imemorialidade da posse dos Kayabi no 



rio dos Peixes~ causa da nulidade de 

propriedade naquela região. que não em 
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deral, desde 1934 ~ constitui tema abordado no item V 

desta petição, está cabalmente demonstrada e será, ainda, 

provada, irretorquivelmente, no decorrer da instrução pr~ 

cessual. 

2. Ao cabo do percurso deste feito, pois,est~ 

rá configurada a posse imemorial indigena que obrigará ' a 

rescisão do V. Acórdão r-e s c í.nde ndo , com esteio no art._4_85_, 

V, do CÓdigo de Processo Civil, por violação dos artigos 

216 da Constituição Federal de 1946, 186 da Constituição 

Federal de 1967 e 198 da Constituição Federal, na redação 

da Emenda n2 1, de 1969. 

/ 

IV c) - ARTIGOS 153,§ 22,DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E 524 DO CODIGO CIVIL (FAL 
TA DE DETERMINAÇÃO E INDIVIDUALIZA 
ÇÃO DO BEM REIVINDICADO) 

1. Convém assinalar que a chamada desapropria 

ção indireta constitui construção doutrinária e jurispr~ 

dencial de origem francesa, que denomina o procedimen"tf 

ilegai ou irregular da administração; nos casos em que,se 

fossem observados os preceitos legais, ter-se-ia a carac 

terização de uma desapropriação (Rafael Bielsa,Derecho A~ 

ministrativo, tomo IV, 1965, pp. 442/446; v. também W.Rüf 

ner, in Allgemeines Verwaltungsrechst, Berlin-New York, 
- J 

1983, pp. 498/504, Miguel Reale, Parecer, in RT 419/37; 

João Nunes Sento sé,Desapropriação Indireta,RDP 15/138). 

< 
2. Os doutrinadores são unânimes em assinalar 

que, para a caracterização da desapropriação indireta,não 

basta a prática do ato lesivo ao direito de propriedade 

ou eventual turbação, requerendo-se, propriamente,a trans 



ferência do bem para o patrimônio pÚblico. Nesse sentido, 

afigura-se digno de menção o magistério de Bielsa,~ ~ 

bis: 
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"En la doctrina se ha hecho tarnbiém una 
distinciÓn entre "expropriaciÓn indirecta" 
y "dano. permanente". Para que haya expro 
priaciÓn es ne ce s ar-t o que el objeto de pr~ 
priedad de un sujeto de derecho pase al p~ 
trimonio de otro; es necesario que haya 
transferencia con pérctida de posesiÓn; no 
basta que haya dano o disminuciÓn de valor 
de la cosa. 
Algunos d~ducen que de ciertos actos irr~ 
gulares del Poder administrador,como los 
de restricciones injustas al ejercicio nor 
mal del derecho de propriedad -prohibiciÓn 
de edificar no fundada en policia de edifi 
caciÓn, v. gr., seguridade higiene,por 1; 
ocupaciÓn no transsitoria de un inmueble o 
la incorporaciÓn en el dominio pÚblico de 
parte de inmuebles (v. gr., achavas)-, re 
sulta una verdadera expropriaciÓn que ind~ 
bidamente llarnan "indirecta11, y consid~ 
ran, por eso, que hay derechQ a demandar 
por el procedimiento judicial de expropria 
ciÓn el precio de cosa afectada, es decir~ 
a promover un verdadero juicio de expropria 
ciÓn. Esto es erróneo e ilegal.No puede h; 
ber expropriaciÓn sin ley que califique cÕ 
mo de utilidad pÚblica lo que ha de exprÕ 
priar la administraciÓn pÚblica." - 
(Ob. cit., p. 444/445) 

3. E, adiante, assevera o insigne publicista, 

in verbis: 

"Concuerda con nuestra tesis la jurispr~ 
dencial al declarar que no mediando ocupa 
ciÓn efectiva del inmueble ni privaciÓn,d; 
su uso ni restricciÓn alguna al dominio,ni 
pacto que obligue a efectuar la expropria 
ciÓn, el dueno de aquél no tiene derechÕ 
para exigirla ("Fallos de la Corte Supr~ 



ma", t. 187, p , 72). Y más pr~te ha 
decidido que las restricciones o perturb~ 
ciones al ejercicio de los derechos inh~ 
rentes al domínio provenientes de medidas 
adaptadas por las autoridades públicas 
como las que niegan linea de edificaciÓn - 
pueden dar lugar a las acciones civiles 
que el respectivo código estabelece, pero 
no bastan para dar nascimiento a una ac 
ciÓn de espropriaciÓn, a falta de la ley 
que haya autorizado ("Fallos",191,p.424.). 
Es contrario a los princípios generales a~ 
mitir que basta un acto administrativo 1~ 
sivo del derecho de propiedad realizado 
con ánimo de apropriarse de ella,o sin es 
se ánimo,para que el propietario pueda de 
mandar la expropiaciÓn, o sea,una compr; 
venta forzosa en apariencia,que podria se; 
convencionalmente oculta entre el propiet~ 
rio e la autoridad administrativa." 
(Ob. cit. p. 445) 
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4. Dele não divergem, fundamentalmente, José 

Carlos de Moraes Salles (A Desapropriação à Luz da Doutri 
na e da Jurisprudência, 1980, p. 737), Hely Lopes Meire~ 

les (Direito Administrativo Brasileiro, 1884, p.501),José 

Cretella Júnior (Tratado Geral da Desapropriação, vol. I, 

1980, pp. 32/34), Manoel Franco de Oliveira Sobrinho(Desa 

propriação por Necessidade ou Utilidade PÚblica, 1945,pp. 

108/109) e José Avila Diniz Junqueira (Da Prescrição da 

Indenização nos Casos de Desapropriação Indireta,RT 149/3 

e segs.).A propósito, ressalta Reale que 

"··· a expropriação indireta pressupõe 
desapossamento de um bem particular 

o 
atra 

vés de atos de ocupação que, por sua natu 
reza e alcance, positivem a sua transferê~ 
eia definitiva para o patrimônio pÚblico~ 
sem ter havido o devido processo expropria 
tÓrio.H - 
(Parecer cit., RT 419/37) 



E, no mesmo sentido, 
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5. oão Nunes 

Sento sé, in verbis: 

"A desapropriação indireta não constitui 
um processo expropriatÓrio, mas um preces 
so de reparação do prejuízo sofrido, desti 
nado a evitar a inobservância do princÍpiÕ 
da intangibilidade da obra pÚblica. 
Ela não resulta de uma operação inteiramen 
te desprovida de base jurídica, mas de umã 
operação permitida à Administração,conqua~ 
to tocada de irregularidade. 
Nem é uma forma expropriatÓria que possa 
ser utilizada a todo instante,em substitui 
ção ao processo legal.Ao contrário,é um mÕ 
do excepcional de aquisição forçada da prÕ 
priedade imóvel, admitido em situações pa; 
ticularissimas. - 
SÓ assim se pode afirmar que: "Ve r-Lf í.c a=s e 
a desapropriação indireta se o Poder PÚbl! 
co ocupa, de modo definitivo,uma proprieda 
de privada, sem observância de processo ei 
propriatÓrio regular". 
(Art. cit., RDP 15/152-153) 

6. Tais características parecem determinantes 

do entendimento pretoriano,segundo o qual "a ação de des~ 

propriação indireta é, na sua substância, ação reivindica 

tÓria que se resolve em perdas e danos, diante da imposs! 

bilidade de o imóvel voltar à posse do autor, em face do 

caráter irreversível da afetação pÚblica que lhe deu a Ad 

ministração" (RE nº 102.574, Rel. Min. Soares Munoz, RTJ 

112/433; v. também nº 52.577, Rel. Min. Candido Motta Fi 

lho, RTJ 30/89; RE nº 54.221, Rel. Min. Pedro Chaves, RE 

75.731, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, RT 465/238; RE nº 

62.349, Rel. Min. Rodrigues Alckmin, RTJ 77/150). 

7. vê-se, pois, que a ação de desapropriação 

indireta constitui autêntica ação reivindicatÓria,não se~ 

do possível, por isso, prescindir de seus pressupostos. 



Faz-se mister, assim, 
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do titular, (2) ~ posse injusta do réu,~ também (3) a 

perfeita individualização~ determinação do imóvel rei 

vindicado. 

8. Já o clássico Paulo Baptista anotava que 

110 autor deve allegar e provar: 1º, o seu domínio, espec! 

ficando nos móveis seus signos e características, e decl~ 

rando nos immoveis sua situação,confrontaçÕes, etc,de mo 

do a fazer certa identidade da cousa, 2º, a posse do réu11 

(Compendio de Theoria e Prática do Processo Civil compar~ 

do com o Comercial e de Hermenêutica JurÍdica,Lisboa,1910, 

P. 14) • 

Também Pontes de Miranda, após ressaltar 

que o autor- deve indicar, de modo suficiente, o imóvel 

que vai reivindicar, ou pela determinação da área e pela 

confrontação, ou individualizando-o de outro modo, ressa~ 

ta que 110 título de domínio do autor é o documento que há 

de instruir o pedido inicial" (Tratado de Direito Priva 

do, 3ª ed. t. XIV, pp. 37 e 32). 

9. A jurisprudência amplamente majoritária dos 

diversos·tribunais do Pais vem confirmar a orientação aci 

ma enunciada. 

10. A propósito, vale registrar alguns pronu~ 

ciamentos jurisdicionais. Assim, no RE n2 10.467, de 02. 

08.48, Rel. Min. Laudo Carnargo, ficou assente que: 

"Re í.v í.rid í.c a quem é dono e contra quem 
possui.O possuidor,portanto,sÓ poderá 

mal 

compelido a largar a posse quando 
prova de domínio oferecida pelo 
dor.11 (RF 120/135,RepertÓrio de 
dência cit., p. 237) 

ser 
houver 
conten 

Jurispr~ 



Também na Ap. nº 8.890,de 
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nal de Justiça da Bahía assim se pronunciou, in 

"Está em Dir. das Coi"sas, de LAFAIETE PE 
REIRA, vo~I,pg, 269, 5ª edição: 110 rei: 
vindicante· é obrigado a provar dois fatos 
seguintes: 
lº - que lhe pertence o domínio das coi 
sas; 2º -Que o réu a retém em seu poder": 
lendo-se à p'ag , 271: 116 - Se o modo de a 
quisição é derivado, cumpre provar que ~ 
quele de quem o autor houve a coisa era de 
la proprietário ao tempo da transferência: 
mas não é mister levar a investigação além 
do ponto em que se descobre posse apta pa 
ra gerar a prescrição aquisitiva. - 

LACERDA DE ALMEIDA, Dir. das Coisas,Vol.I, 
pág. 303, ensina o m~o, isto e, que o au 
tor tem de provar o seu domínio sobre ã 
coisa, e a pág. se lê: "A prova do direi to 
sobre a coisa quando adquirido por algum 
dos modos originários não oferece as difi 
culdades q~e cercam a prova na aquisiçã~ 
por qualquer dos modos derivados:por isso 
que a aquisição do reivindicante neste ca 
so supõe para ser legitima que também o se 
ja a de seu autor, isto é, a daquele de 
que o reivindicante houve a coisa.Este,por 
sua vez, baseia o seu direito na legitimi 
dade do título de quem lhe fez a transfe 
rência.11 

(Repertório cit., p. 240) 

12. No mesmo sentido é a decisão do Tribunal 

de Alçada do Ceará na Ap. 3.206, de 13.07.45, in verbis: 

"É sabido que vindicar é tirar o que é nos 
so das mãos de quem injustamente o detém: 
Logo, a reivindicação é elementar no domi. 
nio e compete a todo aquele que tem a pr~ 
priedade da coisa,que pretende reaver de 
outrem, em cujo poder se encontra injust~ 
mente. 
Por isso mesmo, ao autor da ação incumbe 
provar: a) o seu domínio sobre a coisa; b) 



que o réu a detém 
É essa 
sas, § 
Civil, 
Ações, 
Afora os dois requisitos,o autor deve con 
siderar que é elementar o princípio de que 
a ação da reivindicação objetiva coisa in 
dividuada. 
(LAFAIETE Obrs. Cits., § 83, nota 7, WHITA 
KER, Terras, n , 27)". 
(Repertorio cit., p. 240) 

Dir. 
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das 

13. Não é diversa a orientação perfilhada pela 

Corte de Apelação _!!Q_Jg_9._~~~n~e- do Sul na AP 3. 984, de 13. 

08.36, in verbis: 

11 ••• na ação de reivindicação é imprescin 
divel a determinação exata da coisa reivin 
dicada. A imprecisão do pedido importa nã 
improcedência da ação.Esta exigência é de 
tal natureza que WHITAKER,no seu livro Ter 
ras, diz que: 11não é licito cumular a ação 
de reivindicação à demarcação,pois que nes 
ta, a propriedade, que é objeto do pedido~ 
é incerta quanto à extensão por não ter li 
mites, por não os ter claros e precisos,en· 
quanto na reivindicação é essencial que Õ 
prédio seja perfeitamente individuado. 11 
(Repertório cit. p. 245) 

14. Da mesma forma, mainfestou-se a Corte de 

Apelação de são Paulo, na Ap. 21.678 de 25.03.26, inver 

bis: 

"Na reivindicatória, sob pena àe nulidade 
ab initio do processo,é necessário que ~ 
pedido seja claro em relação ao objeto da 
demanda, devendo ser inconfundivelmente e~ 
racterizado e perfeitamente individualiza 
da a coisa que se demanda." 
(Repertório cit., p. 245; RT 101/197) 



15. 

Apelação 

bis: 

Idêntica orientação 
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11Na reivindicatória é indispensável que o 
pedido seja certo a respeito do imóvel que 
constitui o seu objeto,é necessário que a 
coisa cuja entrega se reclama fique inco~ 
fundivelmente caracterizada, perfeitamente 
individuada." 
(Repertório cit., p. 249; RT 93/408) 

16. No tocante à necessidade de determinação 

ou individualização no bem, registram-se, na Excelsa Cor 

te, dois julgados da relataria do insigne Ministro Orozim 

bo Nonato, que se afiguram dignos de destacada referên 

eia. No RE n2 6.121, de 20.06.47, assentou o Supremo Tri 

bunal Federal que: 

110 asserto do acórdão recorrido de que11não 
pode haver reivindicação de área indeterm! 
nada" sobre não vulnerar qualquer preceito 
de lei, frisa pontualmente com a doutrina, 
orna a primor com o jus receptum que não 
demandava.para vingar "ep°rosperar,o que já 
preceituavam as Ordenações do reino, liv. 
32, tit. 53, pro., e o art. 976 da Consoli 
dação das Leis Civis, de TEIXEIRA DE FREI 
TAS. Como já esclarecia José Homem Correiã 
Telles, na ação de que se trata, deve o au 
tor alegar e provar o "domínio da coisa,d; 
clarando com clareza qual é; e quais sã; 
seus sinais e as aconfrontações que adis 
tinguem. 11 (Doutrina das Ações, 3, § 32). vê-de-; 
também, MELO FREIRE, "Int. Jur.11, lib. 4, 
tít. 10, § 22. E esse requisito retrata-sa 
cuidadosamente no 11Tratado Fórmula dos Li 
belos11,do licenciado GREGÓRIO CAMINHA(pág~-:- 
1 e 2), velho de mais de um século. Trata 
-se de resto, de requisito aplicável a qual 
quer ação real, em que,como já ensinava ; 
BARÃO DE RAMALHO, deve-se "especificar11 a 



coisa pedida, "com todas as 
e qua Lí dade s '! , tais como seu 
e confrontaçÕes(Prática Civil e~ 
pág. 54). Nenhuma dÚvida em que necessário 
se torna "seja designada por seus sinais 
"característicos a coisa reivindicada,se é 
móvel pela sua situação e confrontação11(LA 
CERDA DE ALMEIDA,"Coisas",I,págs.308-309): 
o que já estava na Lei 6, D., de reivind. 
"De be t designare ~ utrum totam aut partem 
et quotam petat •.• ". 11It ~ fundem ••. nomem 
eius et quo loci si t11, nota 4) , e a juris --,..- --,,. --- -- "' - 
prudencia e nesse mesmo sentido(ve-de AFON 
SO DIONÍSIO DA GAMA, 11Das ações da reivindi 
cação11 pág. 65, nº 4 7 e nota). 11 
(RF, 116/418) 
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17. E, no RE nº 10.257, ressaltou-se que, na 

reivindicatória, o autor deve alegar e provar o dominio 

da coisa individualizada, dando-lhe os sinais, e, se se 

tratar de imóvel, as confrontações, uma vez que 

"a consequência da falta de confrontações 
é a nulidade da ação ou declaração de inep 
eia da inicial, e não a improcedência d; 
ação. 11 

(Repertório, cit., pág. 237) 

18. O Tribunal de Justiça do Estado de são Pau 

lo tem assentado, igualmente, em diversos julgados, que a 

falta de prova da titularidade de domínio e a ausência de 

adequada individualização do bem reivindicado, com ref~ 

rência à situação, confrontações e características, deve 

acarretar, inevitavelmente, a carência da ação. 

19 • Dessarte, na Ap. cível nº 139.893, Rel. o . 
\_ r. 

Des. Francisco Negrisollo, decidiu a Egrégia Corte pauli~ 

ta, verbis: 

11Carecem, pois,os autores da ação porque, 
em se tratando da ação dominial, cumpre ao 



MlN18TllRlO Pll8LlCO FEDERAL 

reivindicante a prova escorre~ 11jus 
in re", a ele cabendo descrever, perfeita 
mente, a área reivindicada com as suas cã 
racterÍsticas,divisas e confrontaçÕes,por= 
que disso depende a própria demonstração 
do 11 jus proprietatis", como, aliás, bem o de 
monstrou o Dr.Curador à lide no jurÍdicÕ 
parecer de fls. ,fazendo um exaustivo es 
tudo sobre a tradição do nosso direito,ta,;; 
to em doutrina como na jurisprudência.11 - 

(RT 384/95) 

20. Também na Apelação cível nº 239.491, cansa 

grou o Tribunal de Justiça de são Paulo que 

110 saneamento do processo no CÓdigo de Pr~ 
cesso Civil vigente tem mais amplitude do 
que no anterior. 
Correto é o despacho que, ao sanear a ação 
de reivindicação,julga o autor carente da 
mesma;se não demonstrou ele,desde logo.ser 
titular do domínio do imóvel reivindican 
do. 11 

(RT 474/81) 

21. De igual forma, fixou-se, na Apelação cí 

vel nº 67.636, que 

"o reivindicante deve provar o domínio da 
coisa e que o réu a retém e~ seu poder. De 
ve também individualizá-la e delimitá-la.tt 
(RT 36/348) 

22. Não é outro o sentido do julgado proferido 

na Apelação cível nº 133.993, na qual se afirmou que 

-- \ "na reivindicatÓria,sob pena de nulidadé 
"ab ini tio'1 do processo, é necessário que o 
pedido seja claro em relação ao objeto da 
dernanda,devendo ser inconfundivelmente c~ 
racterizada e perfeitamente individuada a 
coisa que se demanda. 11 
(RT 369/166) 



23. Ainda seria de acrescentar 
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81.763, Relator Ministro Antonio Neder, consagrou a Excel 

sa Corte que "a ação reivindicatória, corno se lê no caput 

do art. 524, do CÓdigo Civil, pressupõe domínio indiscutí 

vel do reivindicante sobre o imóvel a ser objeto de re! 

vindicação, e o domínio, como ressabido, há de ser prov~ 

do mediante documento que provenha do Registro de Im~ 

veis" (RTJ 84/532). 

24. Também nas apelações Civeis nº 2.225 (Rela 

tor Ministro Pedro Lessa, Rev. Jur. do STF nº 27/135) e 

3.128 (Relator Ministro Guimarães Natal, Rev. Jur. do STF 

nº 31/173), bem corno no RE nº 61.262 (Relator Ministro 

Adalicio Nogueira, RTJ 43/628), ressaltou o Supremo Tribu 

nal Federal que a ação reivindicatória pressupõe a prec! 

sa individualização do· imóvel. Essa orientação vem de ser 

reafirmada no RE n2 102.414-3 (Relator Ministro Francisco 

Rezek, DJ de 19.12.85) e no RE nº 107.847(Relator 

tro Rafael Mayer, DJ de 06.06.86). 

Minis 

25. Recentemente, a Egrégia Corte Paulista dei 

xou assente que, na ação de desapropriação indireta, 

/ 

"Sendo uma ação reivindicatÓria,cumpre ao 
autor,desde logo,na inicial,provar o seu 
domínio.É o primeiro pressuposto necessá 
rio à pretensão (Pontes de Miranda, "Trat; 
do", tomo 14,§ 1.573).Sempre assim se e~ 
tendeu na doutrina(Lacerda,"Direito das 
Coisas",vol.I/297 e segs.;Lafayette,"Direi 
to das Coisas",§ 82;Pontes,ob.cit.pág 32)-:- - 
e a jurisprudência consagrou: "rraa ações de 
reivindicação,o autor deve provar o seu do 
mÍnio evidente,certo e incontestável;não; 
fazendo,deve a ação ser julgada improceden 
te"(RT 75/62,96/104,179/232,185/680, 429/ 

,_ 

74;Revista de Jurisprudência do Tribunal 



de Justiça do Estado de são 
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Deve o autor, por isso mesmo,declarar o do 
mÍnio da coisa e individuá-la, com os si 
nais,confrontações,medidas e áreas,de mod; 
a bem distingui-la (RF 116/417,119/75, RT 
101/197, 125/395, 425/89). 
A espécie não é, portanto uma ação de desa 
propriação, em que a prova do domínio di; 
respeito apenas à segunda fase do procedi 
menta ( art. 34, do Dec-Lei nº 3. 365). 11 · 

(RT 475/152-153) 

IV c) 1.A FRAUDE NA OBTENÇÃO DOS 
DE PROPRIEDADE 

TÍTULOS 

1. Muito convenientemente, todos os quatro ti 

tulos que compõem a "propriedade" de JÚLIO DE QUEIROZ FI 

LHO se referem a áreas inferiores a 10.CO'.) hectares ( 5. 628, 

2.189, 5.530 e 5.461). 

2. Vejam-se, entretanto, as circunstâncias da 

obtenção de tais títulos: 

--, 

a) o titulo definitivo de JÚLIO DE QUEIROZ 
FILHO teria sido concedido em 22 de abril 
de 1960(Doc.nº 37)e os que lhe foram post~ 
riormente acrescidos - de PAULO DE QUEIROZ, 
HENRIQUE DOMINGUES e LUIZ DUARTE SILVA~, 
"coincidentemente", todos,na mesma data de 
27 de outubro de 1960 (Does. ns. 38, 39 e 
40); 

b) os "procuradores" de HENRIQUE DOMINGUES 
FILHO e LUIZ DUARTE SILVA - na transação 
que envolveu a alienação de seus lotes a 
JÚLIO DE QUEIROZ FILHO~ foram, sempre, 
"coincidentemente11, LINO COELHO GRAÇA, e 
AQUILINO MARTINS FILHO .(Docs.ns. 42 e 43); 

e) o TOPÓGRAFO que efetuou as 11mediçÕes" 
dos lotes de PAULO DE QUEIROZ, HENRIQUE DO. 
MINGUES FILHO e LUIZ DUARTE SILVA,foi, se~ 
pre 11coincidentemente", GUILHERME DE ABREU 
LIMA, muito embora,conforrne atestam os 11m~ 

moriais descritivos" firmados pelos aludi 
do Topógrafo, houvessem tais medições sidÕ 
efetuadas em dias DIFERENTES, ou sejam, re~ 
pectivamente, os dias: 



3 de setembro de 1958 
5 de 
5 de 

d) os títulos definitivos dos lotes vendi 
dos a PAULO DE QUEIROZ, HENRIQUE DOMINGUES 
FILHO e LUIZ DUARTE DA SILVA,pelo . Estado 
de Mato Grosso, foram,todos,levados ao Re 
gistro de ImÓveis,11coincidentemente", nÕ 
MESMO dia 10 de novembro de 1960 (Docs.ns. 
47, 48 e 49); 
e) os lotes de PAULQ DE QUEIROZ, HENRIQUE 
DOMINGUES FILHO e LUIZ DUARTE DA SILVA fo 
ram alienados ao Réu JÚLIO DE QUEIROZ FI 
LHO, todos,no MESMO dia 14 de dezembro de 
1960(Docs.ns.50, 51 e 52)e, por isso, tam 
~ - - bem essa alienaçao se registrou no MESMO 
dia 13 de janeiro de 1961. 
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3. Tão surpreendente rol de "COINCIDÊNCIAS"se 

revela ainda mais estarrecedor, se confrontado com o do 

cumento oferecido pelo Réu, na Ação Civel Originária nº 

297-4-MT, a suas fls. 162: 

"PLANTA ORGANIZADA PELA SECÇÃO DE CADASTRO 
DO DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO E 
SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO EXMO.SR.DR.SECRE 
TÁRIO DA AGRICULTURA,INDÚSTRIA,COMERCIO,VI 
AÇÃO E OBRAS PUBLICAS EM 25 DE JANEIRO DE 
196111 

(Doe. nº 53, grifamos) 

4. Significa, então, que, antes de sequer ser 

aprovada a planta que definiria os lotes e os delimita 

ria, já haviam ocorrido os seguintes atos, pertinentes aos 
mesmos lotes: 

,, ' 

a) expedição de titulo provisório, em 3 de· 
agosto de 1955 (JÚLIO DE QUEIROZ FILH0),17 
de novembro de 1956(PAULO DE QUEIROZ), 19 
de novembro de 1956(HENRIQUE DOMINGUES FI 
LHO) e 20 de novembro de 1956(LUIZ DUARTE 
PEREIRA); 
b) expedição de titulo definitivo,pelo Es 



tado de Mato Grosso,em 22 de 
a JÚLIO DE 
bro de 1960,a 
QUE DOMINGUES e LUIZ DUARTE SILVA; 

c) transcrição dos títulos definitivos no 
Registro de Imóveis, em setembro de 1960 e 
10 de novembro de 1960; 

d) alienação dos lotes a JÚLIO DE QUEIROZ 
FILHO, em 14 de dezembro de 1960; 

e) registro dessa alienação, em 13 de j~ 
neiro de 1961! 
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5. Se ainda era necessária outra prova de se 
tratar de títulos de prancheta, fraudulentamente prepar~ 
dos, ei-la: consumou-se a aquisição da propriedade, antes 
mesmo de serem definidas as porções de terra que seriam 
objeto de tal operação ••• 

6. Não será possível exigir-se outro elemento 

de prova adicional, ainda, para se dar por violado lit~ 
ralmente o art. 524 do CÓdigo Civil, o qual,lembre-se,di~ - poe: 

"A lei assegura ao proprietário o direito 
de usar, gozar e dispor de seus bens, e de 
reavê-los do poder de quem quer que inju~ 
tamente os possua." 
(grifamos) 

7. Certamente que, em se conferindo ao Réu di 

reitos extraidos do exercicio de ação de desapropriação 

indireta~ avesso da ação reivindicatória, privativa do 

titular do direito de propriedade~, ficou desobedecido 

o art. 524 do CÓdigo Civil, e, como conseqüência, o art. 

153, § 22, da Constituição Federal, porque flagrante e 

comprovada a nulidade dos títulos exibidos pelo Réu e ine 

xistente a determinação e a individualizaçao do bem rei 

vindicado. 

8. É outro fundamento Útil ' a rescisao do V. 



Processo Civil. 
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Acórdão rescindendo, com apoio no art. 485, 

IV c) 2. O LAUDO DA 2ª DIVISÃO DE LEVANTA 
MENTO DO MINISTERIO DO EXERCITO 

1. Não bastassem os argumentos atrás expend! 

dos, para configurar a total falta de determinação e ind! 

vidualização do bem reivindicado, outra razão existe, a 

definitivamente negar qualquer validade aos títulos de 

propriedade que foram exibidos na Ação Civel Originária 

nº 297-4-MT, como fundamento do pleito reivindicatório. 

2. Trata-se de laudo emitido pela 2ª Divisão 

de Levantamento - DSG-DEC- do Ministério do Exército ~ór 

gão de reconhecida capacidade técnica, no tocante à loca 

lização geográfica de extensões de terra~, o qual,ao e 

xame da documentação que legitimou JÚLIO DE QUEIROZ FILHO 

ao exercício da ação de desapropriação indireta,assim con 

cluiu: 

"5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
a. Após o exame da documentação e a loca 

ção dos lotes Santa Cruz,Tupi, Hais ; 
são Luiz e da Área Indígena Apiaká/Kay 
abi,chegou-se à Planta dos lotes,anex; 
a este. 

b. Nessa locação não foi possível amarrar 
os lotes ao terreno,devido a ausencia 
de pontos com coordenadas geograficas 
ou UTM conhecidas. 

c. Os dados de amarração,quanto ao posi 
cionamento,entre a Área Indígena e os 
citados lotes são os seguintes 

os quatro(4)lotes encontram-se na { 
margem esquerda do Rio dos Peixes; 1 

1 

a Área Indígena Apiaká/Kayabi si ;· 
tua-se no municipio de Juara-MT ; 
os quatro(4)lotes situam-se no muni/ 
c Lp í o de Diamantino-MT; - , 



MINl8TtiR10 PÜBLICO FEDERAL 

- nao se 
localiza na fronteira do município 
de Juara com Porto dos Gaúchos. 

d. Desconhecemos a formação dos · munici 
pios de Juara e Porto dos Gaúchos e s;- 
foram ou não desmembrados de Diamanti 
no. 

e. Os quatro(4)lotes formam individualmen , = 
te poligonos fechados,conforme se ve 
na planta anexa. 

6. LAUDO CONCLUSIVO 

a. Tendo em vista a incerteza quanto à 
formação dos municipios de Juara,Porto 
dos Gaúchos e Diamantino e a inexistên 
eia de pontos de amarração dos lotes 
com coordenadas geograficas ou UTM co 
nhecidas,e impossivel atestar que os 
lotes SANTA CRUZ, matricula nº' 1681 ( L2- 
-F, f 103),TUPI,matricula nº 1682(L2- 
-F, f 104);HAIS, matricula nº 1683(L2- 
-F, f 105) e SÃO LUIZ, matricula nº 
1684 (L2 F, f 106),todos matriculados 
no Registro Imobiliario da Comarca de 
Diamantino possuem.ou não porções de 
seus territorios inclusas na Area Indi 
gena Apiaka/Kayabi. 11 

(Doe. nº 60) 

3. É incrível! Quer isso dizer, então,que os 

titulas de propriedade levados ao Registro de Imóveis 

após efetuadas "rne d í.ç oe s " topográficas, elaborados memori 

ais "descri ti vos" e desenhadas plantas de 11delimi tação11- 

não conduzem à certeza, sequer, de que tais áreas estão 

contidas no perímetro formado pela Área Indigena Kayabi! 

4. Ou seja: à falta de "PONTOS COM COORDENA 

DAS GEOGRÁFICAS OU UTM CONHECIDAS" e na conseqüente ausê~ 

eia de "AMARRAÇÃO DOS LOTES" AO TERRENO,trata-se de"LOTES 

FLUTUANTES", que tanto podem estar inseridos na Área Indi 



gena Kayabi, como FORA DELA ou, ainda, 

Estado ou Pais, que conte, dentro de suas fronteiras, com 
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um "Rio dos Peixes11 ••• 

' , 
' 5. Pois foram exatamente esses títulos "FLU 

TUANTES" - a respeito dos quais "É IMPOSSÍVEL ATESTAR" 

que "POSSUEM OU NÃO PORÇÕES DE SEUS TERRITÓRIOS INCLUSAS 

NA ÁREA INDÍGENA APIAKA/KAYABI" - que ·ensejaram, a JÚLIO 

DE QUEIROZ FILHO, a declaração de procedência de seu plei 

to reivindicatório, convertido em desapropriação 

ta! 

indire 

6. Afigura-se manifesta a violação à literal 

disposição dos artigos 153, § 22, da Constituição Federal 

e 524 do CÓdigo Civil, na medida em que se conferiram di 

reitos de propriedade a quem não DETERMINOU nem INDIVIDUA 

LIZOU o bem reivindicado. 

7. É caso, portanto, de rescisão do V.Acórdão 

rescindendo, na forma admitida pelo art.485,V,do CÓdigo 

de Processo Civil. 

IV d) - ARTIGOS 145 E 424,I, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL,NA REDAÇÃO DAS LEIS 

NS. 5.869, DE 1973, E 7.270, DE 

1984(PERITOS E ASSISTENTES TÉCNI 

COS INABILITADOS) 

1. Os laudos do Perito judicial JURANDIR BR! 
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TO DA SILVA e do Assistente Técnico PARAGUASSÚ ÉLERES fo 

ram apresentados quando o art. 145 do CÓdigo de Processo 

Civil ostentava a seguinte redação: 

"Art. 145. Quando a prova do fato depender 
de conhecimento técnico ou cientifico, o 
juiz será assistido por perito, segundo o 
disposto no art. 421.11 

2. Já então, a despeito da concisa redação em 

prestada ao art. 145 do CÓdigo de Processo Civil, era im 

prescindível, à validade da nomeação do perito e dos as 

sistentes técnicos, que os escolhidos dispusessem dos co 

nhecimentos atinentes às suas áreas de especialização, n~ 

cessários à elucidação da matéria, p~ra informação do 

juiz. 

3. Esse entendimento se extraia,facilmente,do 

disposto no art. 424, também do CÓdigo de Processo Civil: 

11Art. 424. O perito ou o assistente técni 
co pode ser substituído quando: - 
I - carecer de conhecimento técnico ou ci 
entifico·" -----' 

4. Com efeito, a regra de substituição do p~ 

rito ou do assistente técnico inaptos à função,contida no 



referido art. 424, não tinha o sentido de 

que seria inadmissível a manutenção, como perito ou assis 
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tente técnico, de pessoa desprovida dos minimos conheci 

mentas sobre a matéria a respeito da qual deveria opinar, 

porque, então, tornar-se-ia inútil sua presença no feito 

~, mas, ao contrário, abria uma POSSIBILIDADE legal, de 

caráter imperativo, cogente, sempre que verificadas as 

condições fácticas que ensejavam sua aplicação. 

5. Para espancar quaisquer dúvidas acaso exis 

tentes sobre o tema, adveio a Lei nº 7.270, de 10 de de 

zembro de 1984 ~ de nitida natureza explica~iva ~, inse 

rindo os seguintes parágrafos, no art. 145 do CÓdigo de 

Processo Civil: 

----. ,r "'-, 
"§ 1 º. Os (P._~_r._~_!?.~ ~e rão escolhid~s entre ' 
profissionais de nível universitario, devi \ 
damente inscritos no Órgão de cla~se comp~ I 
tente, respeitado o disposto no Capitulo VI, 
Seção VII, deste CÓdigo. 
§ 22. Os peritos comprovarão sua especiali 
dade na matéria sobre que deverão opinar~ 
mediante certidão do Órgão profissional em 
que estiverem inscritos. 
§ 3º. Nas localidades onde não houver pr~ 
fissionais qualificados que preencham os 
requisitos dos parágrafos anteriores, a in 
dicação dos peritos será de livre escolhi 
do juiz. 11 

6. É sumamente esclarecedora a Justificação a 

presentada ao Projeto de Lei nº 2.014, de 1979, que veio 

a dar origem à Lei nº 7.270, de 1984: 

,í 

r' 
110 vigente diploma processual civil,no que 
concerne à indicação e à atuação dos peri 
tos, revela uma inexplicável superficialI 
dade. 
O caput do art.145,definindo as atribui 
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7. 

teve por mira: 

- çoes 

técnico 
ou cientifico.Mas,não cuida de fixar crité 
rios para que seja perfeitamente aferida a 
capacidade técnica ou cientifica do exper 
to designado pelo juizo ou indicado pela; 
partes. 
Tal omissão tem provocado sérios prejui 
zos,ferindo fundo o supremo principio d; 
cabal administração jurisdicional por par 
te do Estado.É que,não raro,atuam como 11p~ 
ritos" pessoas absolutamente despreparadas 
para tanto,levando o juÍzo a um falso co 
nhecimento da matéria em conflito e agr; 
dindo,por dolo ou culpa,os legítimos direi 
tos das partes.De nossa parte, acreditamos 
que não há melhor maneira de avaliar o efe 
tivo conhecimento técnico ou cientifico dÕ 
perito,além da prova de formação universi 
tária e da inscrição no Órgão profissional 
competente.Mais do que isso,entendemos que 
deve ser exigida prova de especialização 
na matéria sobre que o perito deverá ºP! 
nar. Em outras palavras,não deve ser cham~ 
do um engenheiro civil para avaliar os d~ 
nos provocados pelo choque de duas embarca 
çÕes;para essa pericia deve ser convocad; 
um engenheiro naval.O cardiologista deve 
ser afastado,quando o assunto em debate é 
relativo à odontologia. 
O sociólogo não deve atuar na área do an 
tropÓlogo,e assim por diante. 
Segundo propomos,então,a regra ficará na 
indicação de profissional de nível univer 
sitário, especializado na matéria objet; 
de pericia;ao juiz.fica o critério de indl 
car um leigo.na falta daquele profissional 
na localidade do juÍzo.11 

(Doe. nº 54) 

vê-se, pois, que a Lei nº 7.270, de 1984, 

a) restringir a nomeação de peritos e as , ~ 
sistentes tecnicos aos profissionais de ni 



vel universitário inscritos 
vos Órgãos de classe; e 

b) exigir,dentre tais profissionais,a com 
provação de especialidade,na matéria esp; 

' - cifica sobre que deverão opinar. 
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8. Parece claro, em conseqüência, que a Lei 

n2 7.270, de 1984, não cogitou de proibir que ENGENHEIROS 

AGRÔNOMOS, ADVOGADOS ou AGRÔNOMOS funcionassem como Peri 

tos ou Assistentes Técnicos, por exemplo, em matéria que 

exigisse e onhe c_~_I_!'le!l_~.9-~--~-êP~_ '?_ i al !_~ª-'!-9.s o.e A-NTRO~OLOGIA: não 

era necessário,porque os artigos 145 e 424, I,do CÓdigo 

de Processo Civil, mesmo antes do advento da Lei n2 7.270, 

de 1984,já o proibiem. 

9. Ora, in hoc casu, admitiu-se, nos autos da 

Ação cível Originária n2 297-4-MT,que exercessem a fun 

- çao: 

a) de Perito judicial, o ENGENHEIRO AGRÔNO 
MO Jurandir Brito da Silva; 

b) como Assistente Técnico do Autor,o AGRI 
MENSOR e ADVOGADO ParaguassÚ Éleres! 

10. Houvesse Jurandir Brito da Silva limitado 

seu laudo a eventuais aspectos de engenharia 
,.. . 

agronomica 

que a causa contivesse,não haveria motivos para 

ao ato de sua nomeação. 

critica 

11. E houvesse Paraguassú Éleres restringido 

seu pronunciamento, também, a eventuais aspectos de agrl. 

mensura que a causa contivesse, da mesma forma não have 

ria razões para inconformação quanto a sua presença, nos 

autos. Até mesmo se ParaguassÚ Éleres se houvesse dedica 

do a analisar as questões jurídicas que o feito encerra, 



nenhuma afronta mais séria à lei se 

cunstância de haver oficiado 

to embora algo de ridiculo encerrasse tal participação,8:!2 

te a Óbvia desnecessidade de tal parecer. 
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12. Sucede, todavia, que tanto Jurandir Brito~ 

da Silva, como ParaguassÚ Éleres, puseram-se a emitir-lau 

dos de cunho PURAMENTE ANTROPOLÓGICO! 

13. Para se dedicar a esse mister especializ~ 

do, nem Jurandir Brito da Silva, nem ParaguassÚ Éleres,e~ 

tavam habilitados~ porque CARECIAM DOS CONHECIMENTOS 

TÉCNICOS E CIENTÍFICOS necessários a tanto ~,como,aliás, 

confessou Jurandir Brito da Silva,em depoimento prestado 

à Policia Federal, em 18 de julho de 1987: 

"QUE: o declarante nao tem conhecimentos 
técnicos para definir o conceito de: "HABI 
TA INMEMORIAL" INDÍGENA";QUE:não sabe por 
que foi indicado como Perito nas ações rê 
ferentes ao Parque Nacional do XingÚ; 
.......................................... 
QUE: o declarante nunca leu a obra do Cien 
tista alemão VON DE STEINEN; 11 
(Doe. nº 9) 

14. Restaram literalmente violados, assim, os 

artigos 145 e 424, I, do CÓidgo de Processo Civil. 

15. Eis aqui, por conseguinte, outro funàamen 

to apto a ensejar a rescisão do V. Acórdão rescindendo,em 

face da permissão contida no art.485,V,do CÓdigo de Pro 

cesso Civil. 

IV e) - ARTIGO 129 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL(FRAUDE ENTRE AS PARTES) 

1. O art .129 do CÓdigo de Processo Ci vi 1 reza: 



"Convencendo-se, pelas 
causa, de que autor e 
processo para praticar ato simuladô~~con 
s~guir fim proibido por lei,o juiz proferT 
ra sentença que obste aos objetivos das 
partes." 
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2. No caso da Ação Civel Originária nº 297-4- 
-MT ~ como em muitos outros casos, aliás~, de conformi 
dade com o que já se expôs no item III e se exporá n~ 
item Vb) desta petição, Autor (JÚLIO DE QUEIROZ FILHO) e 
Réu (ESTADO DE MATO GROSSO) da lide paralela que entre am 
bos se travou, p~r força da litisdenunciação, conluiaram: 
-se, para, simulando um inexistente antagonismo,conseguir 
fins proibidos por lei: 

a) a alienação de terras de dimensões supe 
riores a 10.000 hectares (item IV a destã 
petição); 
b) a alienação de terras indigenas (item 
IV b desta petição). 

r 
3. Estava inteiramente presente, assim, a si 
tuação prevista no art. 129 do CÓdigo de Processo Civil: 

11 ••• autor e réu se serviram do processo pa 
ra praticar ato simulado ou conseguir fim 
proibido por lei •.. " 

4. A despeito disso, no entanto, lograram as 
.partes conlüiadas alcançar pleno sucesso em seus propÓs! 
tos, com a declaração de procedência da ação principal. 

5. Configurado ficou,em conseqüência,o desres 
peito à letra do art. 129 do CÓdigo de Processo Civil,que~ 
em tal caso, ordena que o juiz profira 

11 ••• sentença que obste aos objetivos das 
partes." 

6. Certamente que apenas a declaração de im 
procedência total da ação principal constituiria decisão 
capaz de obstar aos objetivos de autor e réu da relação 
processual instalada com a denunciação da lide. 

7. Está caracterizada,por conseguinte,a viol~ 
ção literal da disposição contida no art.129 dJ CÓdigo de 
Processo Civil,o que também ctá causa à rescisão do V.AcÓr 
ctão rescindendo, nos termos da autorização constituída p~ 
lo art. 485, V, do CÓdigo de Processo Civil. 



V - PROVA FAI.SA 
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1. Provará a Autora UNIÃO FEDERAL, agora e no 

decorrer da instrução processual, que o V. aresto 

dendo se fundou, estritamente, em PROVA FALSA. 

rescin 

1. CÓpia do V. Acórdão rescindendo, que,em sua 

parte decisória, se expressa pela voz de seu douto voto 

condutor, de lavra do insigne Relator, Exmo. Sr. Ministro 

OSCAR CORRÊA, é exibida junto com esta petição, em seu in 

teiro teor (Doe. nº 1). 

2. Afigura-se manifesto que o V. aresto rescin 

dendo fundou-se, essencialmente, tão só nos elementos ex 

traidos dos laudos periciais produzidos por: 

a) JURANDIR BRITO DA SILVA(item 4 do douto 
voto condutor, fls. 7 a 8 do V. aresto res 
cindendo); 

b) EXPEDITO ARNAUD(item 5 do douto voto con 
dutor,fls. 8 a 16 do V.aresto rescindendo); 

c) PARAGUASSÚ ÉLERES(item 6 do douto voto 
condutor,fls.16 a 24 do V.aresto rescinden 
do). 

3. É, aliás, o que expressamente reconhece o 

V. aresto rescindendo, no item 7 do douto voto condutor: 

117. Esses elementos firmaram nossa 
ção de que, na verdade a área objeto 
enação dos lotes pelo Estado de Mato 
aos Autores não era habitat imemoria~ 
Kayabi, para ali conduzidos, a partir 

convi~ \ 
da ali . - 
Grosso 

dos 
de 

1955, e, sobretudo, em datas posteriores,l~ 
vando, depois, à criação da Reserva Indig~ 
na Kayabi,pela FUNAI,ainda que não conse 
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guindo mantê-los congregados 

; 4. Lamentavelmente, contudo, a necessidade de 

reparação de uma injustiça,de preservação da dignidade do 

Poder Judiciário, de restauração dos valores éticos nacio 

nais, de respeito à Constituição e de restabelecimento da 
verdade histórica faz mister que se diga ser absolutamen 

te F - A - L - S - A a prova pericial que firmou a convi~ 
ção ensejadora da declaração de procedência da ação, pelo 

V. Acórdão rescindendo. 

1. Com efeito,foi a partir do oferecimento da 

contestação na Ação cível Originária n2 362-MT, proposta 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO e em curso perante essa Supr~ 

ma Corte,que veio a UNIÃO FEDERAL a perceber ter sido mon 

tada gigantesca INDÚSTRIA DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, de~ 

tinada a produzir incalculáveis prejuízos aos cofres fede 

rais e aos direitos das populações indigenas. 

2. Os insumos dessa imoral indústria foram as 

falhas do aparelhamento burocrático da Administração PÚ 

blica Federal, as deficiências da Procuradoria-Geral da 

República e o notório assoberbamento do Poder Judiciário 

e, em especial, do Excelso Supremo Tribunal Federal. 

3. O investimento exigido para alcançar a pro~ 

peridade de tal empreendimento consumiu tempo, paciência, 

audácia ilimitada,dedicação integral e montagem de uma e~ 

trutura ~ integrada por advogados, Procuradores de Esta 

do,peritos,assistentes técnicos e outros, ainda,cuja pa~ 

ticipação está sendo investigada nas esferas policial e 

administrativa~ que servisse de suporte às 

perante o Poder Judiciário. 

investidas 



4. O modus faciendi consistiu 
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de grande número de Ações de Desapropriação Indireta, peE 

tinentes a tratos de terra de dimensões variadas,contra a 
- ,- 

UNIÃO FEDERAL e a FUNAI (cerca de 54), de forma paulatin~ 

mente crescente, perante três foros: 

a) a Justiça Federal do Estado de Mato 
Grosso; 

b) a Justiça Federal do Distrito Federal; 

e) o próprio Supremo Tribunal Federal, ori 
ginariamente. 

5. A segurança das operaçoes foi conseguida 

com o engajamento de advogados e Procuradores de Estado 

na mesma causa e com a utilização de laudos periciais ~ 

drede preparados no tocante à negativa da presença indig~ 
na. 

6. A automação seria obtida a partir da pr! 

meira decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal que o~ 

tivesse trânsito em julgado e ficasse insuscetível de ata 

que através de ação rescisória. 

7. Os lucros viriam com a extensão, aos casos 

subseqüentes, da decisão obtida no leading case. 

8. O capital necessário à expansão adviria 

dos lucros obtidos com o sucesso na primeira das açoes a 

ser julgada no Supremo Tribunal Federal, que poderia ser 

reinvestido, para ampliação dos negócios • 

. , 
9. A ilimitaçào dos ganhos decorreria da im 

plantação, por integrantes da estrutura, de critérios de 

superavaliação das terras ditas desapropriadas. 



10. A permanência da atividade da 
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ria garantida.com as periÓdicas e infinitas atualizações, 

a cada seis meses, dos precatórios expedidos para pagarne~ 

to pela Fazenda Nacional. 

11. A eficiência da máquina montada viria a 

ser, finalmente, comprovada, com o trânsito em julgado 

e o decurso, in albis, do prazo de propositura de ação re~ 

cisÓria ~ do V. Acórdão prolatado na Ação cível Origin~ 

ria nº 278-MT (em que, com esteio em falsa prova pericial, 

essa Excelsa Corte foi induzida a negar histórica presença 

Lnd Í geria do Parque Lnd Í geria do Xingu),que já rendeu, à IN!JÚ.ê, 

TRIA, até esta data, nada menos do que quantia correspo~ 

dente a OITOCENTOS MIL DÓLARES, por menos de 10.000 hecta 

r res ~ 

12. A ampliação incessante do mercado seria al 

cançada com a proposição de ações referentes aos ANDARES 

SUPERPOSTOS das mesmas terras alienadas pelo Estado de Ma 

to Grosso por várias vezes. 

13. Por fim, o ingresso na macroindÚstria veio 

·, 

a ficar evidente, com o ajuizarnento das Ações civeis Origi 

nárias de ns. 362, 365 e 366, através das quais agora o 

próprio ESTADO DE MATO GROSSO, diretamente, persegue da 

UNIÃO FEDERAL e da FUNAI indenizações globais pelas vastas 

extensões de terra em que situam o Parque Indígena do Xin 

gu, o Parque Indígena do Aripuanã, as Reservas Indígenas_ 

Narnbikwara e Pareeis e as Áreas Indígenas Salumã,Utiariti, 

Tirecatinga, Grande Aripuanã,Roosevelt, Serra Morena, Zoró 

e Pirineus de Souza, ações essas que, se procedentes, ense 

jariam ao Estado de Mato Grosso o pagamento de indenização 

' i 
\ 
j 
; 
1 



que, apenas inicialmente, ascenderia a monta 
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~ 
' ' , , ~, 
aquele referente apropria DIVIDA EXTERNA BRASI . 

Vc) A, FAlLSIDJillE IDA PROVA 

1. O caso destes autos constitui simples, mas 

eloqüente, exemplo de produção de provas falsas pela INDÚS 

TRIADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 

2. Analisar-se-ão, a seguir, cada um de per 

si, os trechos dos laudos periciais transcritos pelo douto 

voto condutor do V. aresto rescindendo e que serviram de 

fundamentos àquele R. decisum. 

3. Antes, porém, para que se possa aquilatar o 

quanto de falsidade está contido em tais laudos periciais, 

traga-se para os autos a insuspeita palavra do PADRE JOÃO 

EVANGELISTA DORNSTAUDER, primeiro homem da civilização oc! 

dental a entrar em contato, no ano de 1955, com as aldeias 

Kayabi do Rio dos Peixes, região sobre que versa esta Ação: 

- 

11 l - Há dois grupos de Kayabi, distinguidos. 
geograficamente e por ligeiras diferenças 
etnicas e linguísticas: 
a) o grupo do Teles Pires; 
b) o grupo Arinos-Rio dos Peixes, denomina 
dos vulgarmente "TATUE". 

1.1. - O primeiro grupo ocupa efetivamente o 
Teles Pires ou Paranatinga(nome mais popu 
lar) desde um pouco acima da barra do Ri; 
Verde até perto da barra do rio Peixoto de 
Azevedo. 

\1 1. 2. - O segundo grupo habita na área entre 
i o Arinos e o Rio dos Peixes ou Tatuiy. No 
diario do P.I.A. Jose Bezerra no alto Teles 

- ( 

' ':-- Pires, década de 40, esses Índios são 
minados "Tatuê11 e "Arinos". Note-se que 
nome o é do respectivo rio e também 
seus h ab í. tantes, 11Tatuê11 é pronuncia 
lar. 11 

de no 
o 

dos 
pop~ 



("Algumas Observações 
de Terra dos Kayabi", Pe. 
DORNSTAUDER, Doe. n2 8). 
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4. SÓ por isso, portanto, já se percebe que 

foi induzido em erro o douto voto condutor do V. aresto 

rescindendo, quando, introduzindo a sua parte decisória, 

deixou assentado que: 

1., 

"3. Não são os laudos concordes quanto aos 
dados de fato essenciais, o primeiro a lo 
calização dos Kayabi e seu "habitat" imemÕ 
rial. 
Parece, contudo, demonstrado que esse"hab.:!:_ 
tat" imemorial seria a margem direita do 
Rio Teles Pires ou são Mateus,nos Estado 
de Mato Grosso e Pará; dai teriam sido 
transferidos, - em 1955, para a confluência do 
Rio Mamitsuá-Missu com o rio Arraias,e, em 
1960, deslocados para a foz do Rio Suiá 
-Missu com~ Rio Xingu, próximo ao Posto 
Diauarum; e, com o correr do tempo, foram 
-se deslo~ando e iniciando pequenas al 
deias ao longo do rio Xingu(relatÓrio FU 
NAI, fls. 134)." 
(fls. 6/7 do V. Acórdão rescindendo) 

5. A seguir, o douto voto condutor transcreve 

trecho do laudo apresentado pela assistente técnica da F2 
NAI, Antropóloga SÔnia de Almeida Demarquet- o Único que 

'----------- •••••-• - V --------------- - ••• ~ 

teve por certa a presença imemorial dos Kayabi no Rio dos 

Peixes~, para, implicitamente, desqualificá-lo como ele 

mento de elucidação, talvez por afirmar a falta de dados 

para indicar o habitat originário remoto de tal grupo: 

\ 

"A assistente da Ré, Sônia de Almeida D~ 
marquet, afirma que "os Kayabi ocuparam 
imemorialmente duas- áreas distintas no Es 
tado de Mato Grosso: a região da bacia Te! 
les Pires e rio Verde e aquela na bacia do 
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como desde a primeira metade do século XIX 
tanto o Telles Pires quanto o Arinos eram 
habitados pelos Kayabi, em ambos os casos~ 
xiste a imemorialidade do habitat. Agora, 
qual era o habitat originário, em que épo 
cas remotas o grupo se separou, não tenhÕ 
dados para responder." 
(fls. 7 do V. Acórdão rescindendo) 

Vd) .Dll»RMIDIR JB.RI:TO D.A SILVA 

1. Desapercebido de que o laudo da Antropóloga 

SÔNIA DE ALMEIDA DEMARQUET constituía a Única peça técnica 

fidedigna, nos autos, passou, então, o douto voto condu 

tor, a arrolar os fundamentos de sua convicção,transcreve~ 

do trechos de três laudos periciais~ emitidos pelo Peri 

to do Juizo, ENGENHEIRO AGRÔNOMO JURANDIR BRITO DA SILVA, 

pelo Assistente Técnico do Autor, ANTROPÓLOGO EXPEDITO AR 

NAUD, e pelo outro Assistente Técnico do Autor, AGRIMENSOR 

E ADVOGADO PARAGUASSÚ ÉLERES ~, na ordem em que serão exa 

minados a seguir: 

"4. Já o perito do Juízo, Jurandir Brito da 
Silva, declara a propriedade das terras do 
Estado de Mato Grosso, que as podia alie 
nar, na resposta que oferece, a fls. 504/ 
505: 

. l 

"Podia à época, o Estado de Mato Gro~ 
so alienar essas terras? Eram do pa 
trimÔnio Estadual essas glebas de te~ 
ras alienadas?" 
RESPOSTA: Georg Grünberg,em sua Tese 
de Doutoramento apresentada em 196~ 
na Faculdade de Filosofia da Universi 
dade de Viena-Áustria,intitulada CON= 
TRIBUIÇÕES PARA A ETNOGRAFIA DOS KAYA 
BIDO BRASIL CENTRAL,faz a seguinte 
citação: 
11De 11 ·a 13 de abril de 1960 os Kay~ 
bido Porto de Santa Rosa foram leva 

/ 



t•, 

dos de volta para o Rio 
Dornstauder esclarece: se a 
dos Índios mudar para baixo e -- --r-- - aldeia, eu farei ai um Posto.A 9 de 
setembro~oi fundacto"-õ Posto Tatuí 
(ou Posto Réus),na margem esquerda do 
Rio dos Peixes,cerca de 40km abaixo 
d9 Salto,num local escolhido pelos 
Kayabi 11• Portanto, a presença dos Ín 
dios Kayabi na área do Autor,à épocã 
dos processos alienatÓrios(l954/1960), 
impedimento legal em análise,não se 
caracterizara,pertencendo,então,ao pa 
trimÔnio do Estado de Mato Grossotai; 
terras e este podendo aliená-las. 11 
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E o mesmo repete a fls.506/507.Ao mesmo tem 
po .. em que acolhe a afirmação de que os Kayã 
biforam transferidos da Região do Teles Pi 
res para a confluência do rio Mamitsuá Mi; 
su com o rio Xingu,prÓximo ao Posto Diaua 
rum e implantaram pequenas aldeias(l6) aÕ 
longo do rio Xingu(fls.513).11 

(fls. 7/8 do V. Acórdão rescindendo.) 

2. Eis o que o mesmo Perito do Juízo, ENGENHEI 

RO AGRÔNOMO JURANDIR BRITO DA SILVA, em declarações prest~ 

das à Polícia Federal, no dia 18 de julho de 1987, reconhe 

ceu: 

"QUE: o declarante não tem conhecimentos tec 
nicos para definir o conceito de "HABITAT 
INMEMORIAL" INDÍGENA";QUE:não sabe porque 
foi indicado como Perito nas ações referen 
tes ao Parque Nacional do XingÚ; ........................................... 

l,. - ' 
QUE:o declarante nunca leu a Obra do 
tista alemão VON DE STEINEN;11 

(Doe. n!! 9) 

Cien 

1· 

3. Nem era preciso que o ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

JURANDIR BRITO DA SILVA reconhecesse expressamente a falta 

de conhecimentos técnicos para definir o conceito de habi- 



tat imemorial indigena: certamente que 

te de sua formação profissional, inábi . 

mo expert em assuntos puramente históricos e antropolÓg~ 

'11 
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cos~ 

4. A designação de tal "perito" se fez com a 

fronta aos artigos 145 e 424, I, do CÓdigo de Processo Ci 

vil, na redação da Lei nº 5.869, de 1973, e na redação da 

Lei nº 7.270, de 1984, o que, por si, invalida o Laudo a 

presentado. 

5. Mas não é só em razão da insuficiência téc 

nica do Perito do Juizo que se revela totalmente FALSA a 

prova pericial que fundamentou o V. aresto rescindendo: a 

má-fé do Perito em referência·~ com o propósito de negar 

a existência dos Kayabi no rio dos Peixes, anteriormente 

a 1960 ~, fica evidenciada com a utilização de dado his 

tÓrico referente a 11 a 13 de abril de 1960, para extrair 

a conclusão da inexistência da 

" ... presença de Índios Kayabi na área do 
Autor, à época dos processos alienatórios 
(1954/1960) ••. "~ 
(fls. 7/8 do V.Acórdão rescindendo, grifa 
mos) - 

6. Esse fato, por si só, constitui elemento 

suficiente a propiciar o reconhecimento da FALSIDADE DA 

PROVA em que Ser' alicerçou o V. aresto rescindendo. 

7. É significativo notar, no entanto, que a 

discussão sobre a extensão da posse dos Kayabi na região 

do rio dos Peixes~ se circunscrita à área a montante do 
Salto, como quer JURANDIR BRITO SILVA, ou se abrangente 

de todo o poligono formado pelo rio Arinos e seu afluente 

"" 



rio dos Peixes, como sustentou a Antropóloga 

MEIDA DEMARQUET ~ já serve para desautorizar a conclusão 

do V. aresto rescindendo, de que o habitat imemorial dos 

Kayabi se situa apenas às margens do rio Teles Pires (fls. 

7 do V. Acórdão rescindendo). 

MINISTllRIO POBLICO FEOERAL 

1. Prosse&ue o douto voto condutor,agora aco 

lhendo o laudo pericial do ANTROPÓLOGO EXPEDITO ARNAUD (ex 

perimentado produtor de falsas pericias em questões indÍg~ 

nas, como, por exemplo, na Ação cível Originária nº 278- 

-MT): 

115. O assistente técnico do Autor,antropÓl~ 
go Expedito Arnaud,respondendo ao lº quesi 
to das Rés FUNAI - União Federal, traça Õ 
seguinte quadro (fls. 556/561): 

1 1 

"Queiram os Srs.peritos responder: 
Se a área de terras abrangidas pela Reserva 
Indigena Kayabi,situada no municipio de Dia 
mantino,Estado de Mato Grosso,é habitat in 
d Í ge ria? 
RESPOSTA 
O termo habitat é definido como lugar onde, 
naturalmente e não por aclimação,nasce e 
cresce qualquer ser organizado;ou como ter 
ritÓrio no interior do qual,uma espécie o~ 
um grupo de espécies,encontram um complexo 
uniforme de condições de vida,às quais se 
adaptam.Pode ser usado como equivalente de 
ambiente ou meio,tanto com respeito às gran 
des áreas como a áreas restritas(Cf.Freire~ 
1941/42;Grande Dicion.Larousse,1974). 
Acontece que,em se tratando de populaçÕea 
indigenas,torna-se difícil empregar o cqn 
ceito com precisão,face às suas constante; 
migrações e dispersÕes,em busca de novos 
meios de subsistência,ou por motivo de ci 
sÕes,conflitos e movimentos messiânicos,be; 
como em conseqüência da expansão nacional, 



e das ações 
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minam-se por várias latitudes e,não raro,t~ 
mam denominações diferentes;e outros,de or! 
gens distintas,acabam por situar-se numa de 
terminada área,como,por exemplo,na do atual 
Parque Indígena do Xingu,estabelecendo um 
modus-vivendi e provocando situações acult~ 
rativas e fusões entre si.Tudo isso, pode 
ser fartamente verificado através das nume 
rosas fontes bibliográficas e documentais e 
xistentes,entre as quais pode ser destacado 
o mapa etno-histÓrico do famoso etnólogo 
Curt NimuendajÚ (1981). 
Em razão disso,na classificação das tribos 
indÍgenas,além da divisão lingüÍstica(Tupi, 
Jê,Karib,Aruak,Pano,etc.),desde algum tempo 
passou também a ser aplicado o conceito de 
área cultural,principalmente por antropÓl~ 
gos norte-americanos.Por exemplo, Murdock 
(1951),distinguiu 24 áreas culturais na Am~ 
rica do Sul, incluindo em algumas delas tri 
bos do território brasileiro;Steward(l948)~ 
por sua vez,criou um outro conceito mais g~ 
neralizado,ou seja,o de tipo de cultura(fl~ 
resta tropical,andino,marginal,circum ca 
rib};e Galvão(l960),adaptando as divisões 
de Steward e Murdock(l951,1948),estabeleceu 
para os Índios do Brasil 11 áreas-culturais 
(Norte-AmazÔnica,Juruá-Purus, TapajÓs-Madei 
ra,Alto Xingu,Tocantins-Xingu,Paraguai, Tie 
té-Uruguai,Paraná e Nordeste),porém, dentro 
de um determinado espaço de tempo (1900- 
-1959),devido a mobilidade dos grupos indÍ 
genas. 
Os Kayabi,formam uma das tribos da floresta 
tropical,tendo sido enquadrados por Galvão 
(Ibid.)na área-cultural TapajÓs-Madeira(seu 
habitat tradicional),mas igualmente já são 
mencionados no Alto Xingu.Consoante a mem2 
ria tribal,nos tempos remotos,formavam com 
os Apiaká uma Única tribo,habitando na mes 
ma área que os "Kreakere e MundurukÚ",e, c; 
mo estes Últimos,atuavam como "caçadores d; 
cabeça (Frikel,1969/72:132).Pela atual deno 
minação,foram inicialmente referidos, e; 
1848,pelo Diretor de Índios de Mato Grosso, 

' ) 



MlNl&TtRIO POBLICO FEDERAL 

como "selvagens 

/ 

co 
mo vizinhos prÓximos,ao norte os Apiaká e 
ao sul os BakairÍ(SimÕes,1963:80; Grtlnberg, 
1970:24).Em 1886,foram avistados por von 
den Stein no alto rio Verde,em franca hosti 
lidade com os Bakairi,os quais acabaram po; 
desalojar do Paranatinga,ficando com o mono 
pÓlio das pedras ai existentes para a co~ 
fecção de machados(Ibid.:26).Em 1897, Henri 
Coudreau,baseado em informações dos Apiaká, 
registrou a presença de Kay ab Í "bravos" no 
Alto TapajÓs,são Manoel e Xingu(Ibid.: 29). 
Em 1899,a Comissão Teles Pires atingiu as 
maiores aldeias KayabÍ,então localizadas na 
barra do rio Verde ( Idib. 36); e segundo11ouviu 
Hermann Meyer,no·rio Stein foram avistados 
também Índios KayabÍ(NimuendajÚ, 1948:307). 
Em'l915,a expedição Pirineus de Souza, esta 
beleceu contatos com os Kayabi no rio S. Mi 
noel(Teles Pires),cujo dominio,conforme e~ 
creveu Rondon(l953:341),estendia-se por a~ 
basas margens por aproximadamente 134 qui 
lÔmetros.Em 1922,o S.P.I.fundou no rio Ve! 
de o Posto Pedro Dantas,visando a pacifica 
ção dos KayabÍ,porém,tendo sido o Posto po; 
eles destruÍdo,foi restabelecido no rio P~ 
ranatinga,onde,em 1926,verificou-se a paci 
ficação do primeiro grupo da tribo (Simões~ 
1963:81).ApÓs 1930,começaram os KayabÍ a 
surgir pacificamente na confluência dos rios 
Teles Pires e Paranatinga,havendo o missio 
nário Albert Kruse colhido um vocabuláriÕ 
entre eles(NimuendajÚ,1948:308).Em 1941,in~ 
talou o S.P.I.um Posto no baixo Teles Pires 
(Pará),logo visitado por 90 membros da tr! 
bo,dentre os quais 42 acamparam nas proximi 
dades(Ibid.).Com vistas a fixação desse gr~ 
po e de outros esparsos ao longo do rio, a 
2a.Inspetoria Regional do S.P.I.então requ~ 
reu uma reserva de 690 km2, a qual foi corice' 
dida pelo Governo do Pará,em 1945,pelo De 
ereto 251 de 09/03.1' 

(fls.8/11 do V.Acórdão rescindendo) 

; ,· -, 
! .. 

L. 

2. Neste ponto, consuma-se a fraude antropol~ 

,, 
./ 1 



gica: EXPEDITO ARNAUD,. deliberadamente, 

mação sobre os Índios Kayabi do rio dos-------,----------- __ 

80- 
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rio Arinos. 

3. Note-se que não se trata de informação his 

tÓrico-antropolÓgica de dificil obtenção, que só estivesse 

ao alcance de requintados pesquisadores: constitui,ao con 

trário, dado repetitivo em obras de historiadores de neces 

sário conhecimento por qualquer mediano estudioso da Antro 

pologia. 

4. Assim, os Índios do rio dos Peixes,afluente 

do rio Arinos, são mencionados, pelo menos, desde 1820,por 

Estêvão de Mendonça, in "Datas Mato-grossenses",ed.1919,1º 

Volume, pp. 304/305, ao narrar a Bandeira de ouro do Padre 

Francisco Lopes sá: 

118 de junho-1820 - Parte de Cuiabá, com o 
fim de promover o descobrimento das legendá 
rias minas dos Martirios, uma expedição com 
posta de 26 pessôas livres e 16 escravos: ........................................... 
Os expedicionários seguiram directamente p~ 
ra a villa de Diamantino,e d'alli foram ao 
rio Preto,affluente do Arinos,pelo qual des 
ceram até ao rio dos Peixes. Neste ponto se 
detiveram por espaço de uma semana,em explo 
rações e pesquizas mineraes,proseguindo d; 
pois a montante até proximo do aldeiament~ 
dos indios tapanhunas .•..•••.•.•..•....... 
Julgando-se impotentes para uma lucta, em 
que seriam esmagados pelo numero.o padre Lo 
pes de Sá e seus companheiros resolveram ~ 
bandonar o emprehendimento,e retornaram ao 
Barranco Vermelho Ide onde voltaram ao r í.o 
Preto,e depois a Diamantino.Por essa fÓrma 
falhou mais essa tentativa para o descobri 
menta dos Martirios,aliás de duvidosa exis 
tência. 11 
(Doe. nº 10, grifamos) 
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a) os Apiaká,quando viviam no rio Arinos 
já no século XVIII e primeira metade do 
culo XIX - deviam lutar com "ou t r-oa" 
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5. Outras referências há: 

, 
se ,- 
in 

i ! 

dios,para conseguir as pedras para fazer m~ 
chados, que são encontráveis cerca de 5 ou 
6 léguas acima do Salto do rio dos Peixes 
(in Grünberg,Beitr~ge,p.39ss,onde estão ci 
tados a "Memória" de Guimarães da Silva-:- 
1844, e Anonnymus,1856,11Memoria de Nova Na 
ve gaç áo" e te. , in RIHG 19: 99-118); 

, ~ 1 

b) os Apiaka viviam junto com o~ Kayabi, no ·(t 
lado direito do rio Arinos,regiao de cerr~ 
do,e se teriam separado por causa de um p~ 
riquito e mulher,informação confirmada pelo 
Capitão Sabino,Jacoat,in Grtinberg,Beitr~ge, 
p.165;João E.Dornstauder relata que"Em 1955 
encontrei um Apiaká casado com uma Kayabi 
no Tatuy11 (Doe. nº 8); 
e) os Ipéu(Beiço de Pau,Tapanhuna,Tapauina, 
Tapaiuma)viviam nos dois lados do alto e mé 
dio rio Arinos e,no inicio do século XX, o; 
do lado direito foram expulsos, pelos seri~ 
gueiros,para o lado esquerdo(in GrUnberg, 
Beitr~ge,p.50);continuaram,no entanto,a c~ 
çar e a perambular do lado direito,descendo 
até o córrego são Miguel,onde se encontra 
vam com os Kayabi;na década de 60,foram en 
contractos várias vezes pelos moradores civi 
lizados da cabeceira do córrego são Miguel 
e no seringal,um pouco para baixo,no rio 
Arinos; a origem de sua desavença no pr~ 
prio grupo - a posse dos machados de pedra 
~ foi conservada,pela tradição Kayabi (in 
Grünberg,Beitr~ge,p.164);segundo João i": 
Dornstaude r , 11são nossos inimigos" , dizem os 
Kayabi 11 (Doe. nll. 8); 

d) informa João E. Dornstauder que "já ,,. 
em \'' 

/ r 1959,apÓs contato pacifico,um Rikbaktsa ne 
gou-se a continuar viagem no nosso barco aõ 
entrarmos no Rio dos Peixes,vindo do Ari 
nos,dizendo 1Kayabi! Kaiabi! - NÓs no outr; 
lado~1 Acompanhou essas palavras com gestos 
para não permitir dÚvida. 11 
(Doe. nº 8); 



~
t 

e) os Mundukuru "antigamente ~· 
para cima no rio Tapajós e s 

0entes; 

teriam "inquietado,com seus ataques, todas 
as tribos da região do Arinos e Xingu11 (in 
Steinen; K.von den, 1940,499ss;esse aconte 
cimento deve referir-se ao segundo e ter 
ceiro quartéis do século XIX(Grünberg, Bei 
tr~ge, 1970, p. 40); 
f) "Entre os Kayabi, as hostilidades dos 
Mundukuru ainda hoje são vivamente recorda 
das na sua tradição, que vem dos antepass; 
dos, e nos cantos de festa jawosi. Parece 
que os Mundukuru entravam pelo curso baixo 
do Rio dos Peixes, abaixo do Salto Kayabi, 
que significava urna espécie de portão de 
entrada que atráe os que sobem e descem o 
rio Arinos. Atacaram aldeias Kayabi no cór 
rego JaÚ, afluente do Rio dos Pe Lxe s que d; ~ - 
semboca um pouco abaixo do Salto. Entre os 
prisioneiros havia uma moça Kaiabi, à qual 
fizeram cortes entre os dedos dos pés para 
que não fugisse. Apesar disso.amarrada ai~ 
da como estava,ela fugiu durante a noite. 
Para se livrarem desses ataques, os Kayabi 
transferiram quase todas as aldeias da mar 
gem do Rio para o centro, ao longo dos cÓr 
regos.Não abandonavam a terra, mas era um; 
estratégia de defesa. Nas décadas em volta 
da Última passagem de século,surgiu uma si 
tuação contrária que fez os Kayabi retorn~ 
rern para a beira,e ao mesmo tempo, seguiam 
urna tática de ocupação global das suas te! 
ras entre o Arinos e o Rio dos Peixes." 
(João E. Dornstauder, Doe. nº 8). 

82- 
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6. Não é possível aceitar-se que o ANTROPÓLO 

• ! 

GO EXPEDITO ARNAUD ignorasse tais dados~ e muitos o~ 

tros, que serão levantados, oportunamente, por uma peri 

eia histórico - antropológica confiável~, se aceitou o 

encargo de servir como Assistente Técnico, o que faz pr~ 
,,.. 

.,· -. sumir que dispusesse de conhecimentos para tanto(art.424, 

I, do CÓdigo de Processo Civil)! 

7. Se conhecia a matéria, obrou EXPEDITO AR 



NAUD com DOLO, e deve responder por isso; 
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nhecimento técnico-cientifico que o habilitasse a se mani 

festar sobre a matéria, é igualmente responsável pelas a 

firmações inverídicas que fez. 

8. Qualquer que seja a alternativa,no entanto, 

mostra-se absolutamente IMPRESTÁVEL, a servir como elemento 

de prova, o laudo antropolÓgico oferecido por EXPEDITO AR 

NAUD. 

9. Continua a transcrição do laudo de EXPEDITO 

ARNAUD, no douto voto condutor: 

! 

"Por volta de 1950, o Índio KayabÍ. de nome 
Ipepuri/AntÔnio(ex-trabalhador do S.P.I.), 
provável mestiço de um mulato e uma Índia 
KayabÍ do alto Teles Pires,apÓs travar con 
tato com Cláudio Vilas Boas,da expediçãoRo~ 
cador-Xingu,induzido por este,percorreu to 
do o Teles Pires habitado pelos KayabÍ, co; 
vencendo-os a fugir dos "patrões" dos seri~ 
gais,transferindo-se para o Parque do Xi~ 
gu,onde lhes era oferecido mais segurança 
(Grtlnberg,1970:8).Em 1961-1962,a maior par 
te dos KayabÍ do alto e do médio Teles Pi 
res,já se encontrava no alto Xingu, pass~ 
do,a partir de 1964,a formar o maior grupo 
indígena do Parque(Ibid.;Galvão & Simões, 
1972:48).Essa mudança,encerrada em Outubro 
de 1966, com a chegada de 31 índios do rio 
dos Peixes,e 13 do baixo Teles Pires, conso 
ante Grtinberg(l970:53)ocorreu em razão do; 
seguintes fatores:!º - a forte pressão étn! 
ca exercida por seringueiros,e que apenas 
s~ efetivou dada a falta ou o não funciona 
mente das instituições de proteção aos 1; 
dios;2º a disposição cultural predetermin; , ..,,. 
da dos Kayabi de mudar-se para uma nova ~ 
rea;3º a personalidade de Ipepuri do lado 
KayabÍ,que uniu a tribo como chefe carismá 
tico;e principalmente,a de Cláudio Vila; 
Boas,do lado brasileiro,que estabeleceu as 



/ 

1' 

bases organizatÓrias para a 
tro da ordem jurídica e 
r-a'! . (ibid.).11 

(fls. 11/12 do V. Acórdão rescindendo, gr! 
famôs) 

/ 
/ 
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10. ·Pela primeira vez, refere-se EXPEDITO AR 

NAUD aos "Índios do rio dos Peixes", mas cita tais Índios 

dentro d~ um contexto alusivo aos Kayabi do alto e médio 

rio Teles Pires, procurando, evidentemente, criar a sup~ 

sição de que se tratava de um só grupo indígena, idéia 

que, adiante, procurou consolidar, como se verá. 

11. São, também, palavras de EXPEDITO ARNAUD, 

transcritas no douto voto condutor: 

"A migração de segmentos Kayabi, do Teles 
Pires-Verde-Paranatinga,para o rio dos Pei 
xes(S.Francisco de Assis),ou melhor dizen= 
do, para as suas cabeceiras, pode consid~ 
rar como iniciada em fase relativamente re 
cente." 
(fls. 12 do V. Acórdão rescindendo) 

12. Trata-se de típica distorção dos fatos. 

13. Desprezada, por ora, a afirmação atinente 

à "fase relativamente recente11 da presença dos Kayabi no 

rio dos Peixes~ cuja falsidade já foi demonstrada(basta 

lembrar dos Índios do rio dos Peixes encontrados pela Ban 

deira do padre Francisco Lopes Sá, em 1820, in 11Datas Ma 

to-grossenses", de Estêvão de Mendonça,ed.1919,1º Volume, 

pp.304/305,Doc. nº 10) 

tuita explicação: 

analise-se a aparentemente gr~. 

" ou melhor dizendo, para as suas cabe 
ceiras.11 

14. Obrigado que se viu EXPEDITO ARNAUD a reco 
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nhecer o habitat dos Kayabi no rio dos Peix~~ssa..(',-a' de 

turpar os fatos, de ~olde a afastar, do médio ~e da 

sua foz - região na qual se situa a área objeto da Ação 

a presença dos Kayabi. 

15. Para tan_to, procura situar os Kayabi ªP!: 
nas NAS CABECEIRAS do rio dos Peixes, desprezando, dotos~ 

mente, pelo menos as seguintes referências históricas, já 

citadas: 

a) as lutas dos Apiaká - que viviam no rio 
Arinos - com "outros Índios", na luta pe 
las pedras para fazer machado,encontráveis 
no Sal to do rio dos Peixes, situado no médio 
curso do mesmo rio; 
b) o reconhecimento,pelos Rikbaktsa,do ter 
ritÓrio Kayabi,a partir da foz do rio dos 
Peixes; 
e) os ataques dos Mundukuru,na região do 
rio Arinos e às aldeias do córrego JaÚ. 

16. É de autoria de EXPEDITO ARNAUD, igual me~ 

te, a transcrição que se segue, no douto voto condutor: 

"NimuendajÚ(l981),no seu mapa etno-histÓri 
co,assinala no citado rio a existência d; 
apenas dois grupos indígenas, ambos em 1820, 
a saber:Timanuam,dado como extinto,e Tapa 
yuna,este,em 1894,já aldeado no rio S.JoãÕ 
da Barra(afluente do Juruena)e presentemen 
te no Alto Xingu(Cf. anexo l).11 - 

(fls. 12 do V. Acórdão rescindendo) 

17. Mais uma vez, a manipulação dos dados his 

tÓricos! EXPEDITO ARNAUD se utiliza da obra de CURT NIMU· 

ENDAJÚ, para afirmar o que o seu autor não afirmou. 

18. O mapa etno-histÓrico de CURT NIMUENDAJÚ 

- püblicado em 1944 - evidentemente só contém os dados 

que estavam à disposição de seu autor, à época da confec- 

-- 



ção de tal mapa! 
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19. Sabendo-se que os Kayabi do rio dos Peixes 

só entraram em contato com os civilizados em 1955 - atra 

/ . 
vés do Padre JOÃO EVANGELISTA DORNSTAUDER -, como se p~ 

de querer utilizar a falta de menção de tais Índios,em ma 

pa datado de 1944, como prova de que não habitavam are 

gião? 

.' 

20. Omite-se EXPEDITO ARNAUD, entretanto, em 

confrontar o mapa etno.-histÓrico de Cu r t NumuendajÚ - que 

indicaria a existência de "apenas" dois grupos indígenas, 

os Timanuam e os Tapayuna -, com os dados oferecidos por 

FRIKEL, citado pelo prÓprio EXPEDITO ARNAUD, antes,a fls~ 

10 do V. Acórdão rescindendo. 

21. Simula EXPEDITO ARNAUD, ainda, esquecer a 

' 
copiosa documentação histórica referente a outros grupos 

tribais, existentes em grande número, na região do rio A~ 

rinos, na qual se encontra a foz do rio dos Peixes, doeu 

mentes estes - de seu conhecimento obrigatório - que in 

cluem, aliás, aquele provindo do Diretor de Índios de Ma 

to Grosso, em 1848, citado por Grünberg, logo depois refe 

rido pelo próprio EXPEDITO ARNAUD: 

"··· fala na existência no rio dos Peixes 
de 11800 Pananhumas e 600 Nambiquaras", es 
tes em conflito com outros- Índios ... 11 
(fls. 12/13 do V. Acordão recorrido) 

22. É patente a contrafação! 

23. O trecho seguinte do laudo de EXPEDITO AR 

NAUD, transcrito no douto voto condutor: 

"Por sua vez, o Diretor de Índios de Mato 



i 
~~ 

Grosso, em 1848, ou seja, no~~ 
referiu os Kayabi na confluên~ Verde 
com o Paranatinga, fala na existência no 
rio dos Peixes de "800 Pananhumas e 600 
Nambiquaras", estes em conflitos com ou 
tros indios, especialmente com os Apiaka 
( Grtlnberg, 1970: 24) . " 
(fls. 12/13 do V. Acórdão recorrido) 
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24. Eis, aqui, outra prova irretorquÍvel da 

falsidade do laudo, obtida com a manipulação dos 

históricos: 

dados 

a) EXPEDITO ARNAUD se utiliza de CURT NIMU 
ENDAJÚ, para afirmar que, no rio dos Pe1 
xes, em 1820, existiam APENAS os Timanuam 
e os Tapayuna; 

b) utiliza-se, agora, do Diretor de Índios 
de Mato Grosso, citado por GRUNBERG, para 
atestar que, no rio dos Peixes, em 1848,ha 
via (apenas?) Pananhumas e Nambiquaras,e; 
bora em lutas com 11 outros Índios''. • • - 

25. Como ficamos? Se o mapa etno-histÓrico de 

Curt NimuendajÚ é PROVA DE EXCLUSÃO da presença dos Kay~ 

bino rio dos Peixes, estaria mentindo a fonte citada por 

Grünberg? Ou Curt NimuendajÚ falseou seu valioso mapa,omi 

tindo os Índios de presença detectada em 1848, pelo Dire 

tor de Índios de Mato Grosso? 

26. Afigura-se Óbvia a resposta correta: nem 

um, nem outro documento histórico pode ser eliminado, na 

pesquisa honesta dos primitivos habitantes do território 

nacional. Esses dados não se excluem, reciprocamente, nem 

comportam utilização isolada - sob pena de serem manipul~ 

dos~, mas, antes, somam-se entre si e aos muitos outros, 

das mais variadas fontes, que se prestam a traçar o verda 

deiro perfil da ocupação indígena. 



27. Muito mais 

conclu 
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com o universo de informações disponíveis, do 

são defendida por EXPEDITO ARNAUD, serão aquelas de que: 

a) CURT NIMUENDAJÚ não assinalou, em seu ma 
pa etno-histÓrico, de 1944, a presença do; 
Kayabi no rio dos Peixes, simplesmente por 
que, a essa época, 1944, desconhecia sua e 
xistência, comprovada que foi apenas em 
1955; 
b) os "OUTROS Í~DIOS11 que entravam em co!:2 
flito com os Nambiquaras,no rio dos Peixes, 
em 1848,segundo o Diretor de Índios de Mato 
Grosso, citado por GRUNBERG,eram,nada mais, 
nada menos,do que os KAYABI,como se apurou, 
finalmente,em 1955,com o trabalho memorável 
do Padre JOÃO EVANGELISTA DORNSTAUDER! 

28. Segue o douto voto condutor,com outra trans 

crição de EXPEDITO ARNAUD; 

"Ribeiro(l957:79)refere os Kayabi do segui!2_ 
te modo "Kay ab í, ( 200 a 500) pacificados pelo 
S.P.I.,em 1924,na região compreendida entre 
os rios Verde e S. Manoel.Um grupo viveu no 
Posto Pedro Dantas ou José Bezerra doS.P.I., 
à margem do rio Verde,afluente do Teles Pi 
res.Estão se transferindo agora para o ri~ 
Manit-sáuassu,afluente da margem esquerda do 
Xingu.11 

(fls. 13 do V. Acórdão rescindendo) 

29. Mais uma 11PROVA DE EXCLUSÃ011 da presença 

\ 

dos Kayabi no rio dos Peixes, que pretendeu EXPEDITO AR 

NAUD produzir, calcando-se no desconhecimento, pelo Autor 

da obra, do fato de existirem outros Kayabi, além daquele$ 

do rio Teles Pires, estes, sim, há muito conhecidos! Note- 

-se que a obra referida foi editada em 1957, ano em que es 

tavam apenas sendo iniciados os contatos inaugurados em 

1955, pelo Padre João E. Dornstauder. 



30. É de EXPEDITO ARNAUD, 
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nuação da transcrição, no douto voto condutor: 

11E Malcher (1958:21-3l)apresenta os seguin 
tes dados: 11Cayabi, Pará - pequeno grupo n-; 
Posto do S.P.I.(margem direita do rio T~ 
les Pires),Lat. 08º 24'5 sul, Long.37º 38' 
W.G.; e caiabi - Mato Grosso - rios Verde 
e Teles Pires. Já na segunda publicação (Idi., 
1964:100),é que Malcher,alem de referir os 
Kayabi nos rios Verde e Teles Pires,tambern 
os menciona no rio dos Peixes e no Manit 
saua, afluente esquerdo do Xingu.11 

(fls. 13 do V. Acórdão rescindendo, grifa 
mos) - 

31. Novamente a manipulação dos documentos his 

tÓricos, para produção de FALSA PROVA! 

32. Com efeito, se, em 1958, MALCHER não situ 

ou os Kayabi no Rio dos Peixes,vindo a fazê-lo apenas na 

reedição de 1964, isto obviamente não prova, como quer EX 

PEDITO ARNAUD, que, em 1958, os Kaiabi NÃO ESTIVESSEM NO 

RIO DOS PEIXES! 

33. Prova, muito ao revés, que, em 1958, MAL 

CHER NÃO SABIA QUE HAVIA KAIABI NO RIO DOS PEIXES~ fato 

que ainda não era do domínio pÚblico, pois só em 1955 ha 

viam sido travados os primeiros contatos com esses Kaia 

bi, pelo Padre João E. Dornstauder ~ e prova, mais ain 

da, que O CONHECIMENTO DOS KAIABI DO RIO DOS PEIXES, pela 

comunidade científica, É POSTERIOR A 1958! 

34. É manifesta, outra vez, a contrafação. 

35. Segue o douto voto condutor, na transe ri 

ção de EXPEDITO ARNAUD: 



1. 
Conforme Grtinberg ( 1970: 37) ~~~-u·e~ 
gueiros procedentes do rio do~ 
em 1953,fizeram "o primeiro contato com os 
Kaiabi que viviam nas cabeceiras deste 
rio.". Em 1956, estenderam os seringueiros 
suas explorações até o "curso superior do 
rio dos Peixes, sem contudo alcançar o ter 
ri tório dos Kaiabi 11 ( Ibid.). 11 
(fls. 13 do V. Acórdão recorrido) 
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36. Com esta citação, EXPEDITO ARNAUD quer pr~ 

var que o território Kayabi se situava, em 1953, NAS CABE 

CEIRAS do Rio dos Peixes e, não, no MÉDIO CURSO ou em sua 

FOZ,para excluir as terras do Autor de tal território ime 

morial. 

37. Primeiramente, esquece-se de que,atrás,bu~ 

cou sustentar que os Kayabi só se localizavam nas margens 

do rio Teles Pires. Já constituiu um progresso, pois, s~ 

ber que EXPEDITO ARNAUD cita fontes que admitem a existê~ 

eia de TERRITÓRIO KAIABI no rio dos Peixes, em 1953,ainda 

que nas suas cabeceiras. 

38. Neste passo, é oportuno apresentar croquis 

da regiao, para que se possa entender o intuito de EXPEDI 

TO ARNAUD, ao procurar deslocar os Kayabi para "AS CABE 

CEIRAS" do Rio dos Peixes: 



39. Torna-se, então, claro que, 
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pudesse ser negada a presença Kayabi no 

qualquer sorte aproveitaria, aos Réus, o afastamento, do 

Território Kayabi, para as cabeceiras do mesmo rio, com o 

que poderia ser excluída de tal território a área obj~ 

to da ação. 

40. Ocorre que a própria citação de Grtlnberg, 

feita por EXPEDITO ARNAUD, não aproveita a seu propósito. 

41. É que, se, em 1953, os seringueiros proc~ 

dentes do rio dos Peixes "FIZERAM O PRIMEIRO CONTATO COM 

OS KAYABI QUE VIVIAM NAS CABECEIRAS DESTE RIO" - contato 

puramente de presença e, não, de fala - e, só em 1956,"ES 

TENDERAM OS SERINGUEIROS SUAS EXPLORAÇÕES ATÉ O CURSO SUPE 

RIOR DO RIO DOS PEIXES", fica implicitamente reconhecido 

que 

EM 1953, O PRIMEIRO CONTATO COM OS KAYABI 
NECESSARIAMENTE SE DEU NO CURSO INFERIOR DO 
RIO DOS PEIXES! 

42. Esse contato com os Kayabi, no ano de 1953, 

que se deu NO CURSO INFERIOR DO RIO DOS PEIXES, constitui 

uma das provas evidentes de que constituía habitat dos 

Kayabi O CURSO INFERIOR DO RIO DOS PEIXES. 

43. Isto porque o contato com os seringueiros 

só foi possível na medida em que os mesmos penetraram na 

ÁREA DE PERAMBULAÇÃO dos Kayabi, que integra, plenamente, 

seu habitat. 

'• 
44. Por isso mesmo, quando se afirma que os se 

ringueiros não alcançaram 11 o território dos Kayabi", deve 

entender-se que se pretendeu aludir ao11ALDEAMENTO KAYABI", 

já que, se houve contato, houve também, necessariamente, a 



penetração no TERRITÓRIO KAYABI. 
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45. Em continuação, o douto voto condutor ainda 

/ transcreve EXPEDITO ARNAUD: 

"Entrementes (1955), o Pe.Dornstauder, da 
Missão Anchieta,apÓs visitar 5 aldeias Kaya 
bido Teles Pires(l03 individues), basead; 
em informações ai obtidas,r~mou,em seguida, 
para o rio dos Peixes,onde conseguiu estab~ 
lecer "um primeiro contato no curso supe 
rior do rio com 110 Kayabi que moravam em 5 
malocas11, cada uma distante da outra de 4 a 
7 quilômetros, sendo a distância máxima en 
tre a superior e a inferior de 33 quilÔm; 
tros(Ibid.: 55-56).De modo geral,andavam es 
ses Índios nus, mas alguns "homens tinham vi~ 
to brancos no Posto do S.P.I.";e possuiam 
"alguns instrumentos de ferro(rnachados e fa 
cões além de bananas e cachorros)." (Ibid. ) • 7i 
(fls. 13/Í4 do V. Acórdão rescindendo,grifa 
mos) - 

46. É uma meia-verdade .A referência ao"curso su 

perior" do rio dos Peixes, feita, ainda outra vez, no pr9. 

pÓsito de deslocar os Kayabi para AS CABECEIRAS daquele· 

rio, deveria ter sido trazida, por EXPEDITO ARNAUD,como a 

penas um dos elementos integrantes do conjunto de informa 

çÕes hábeis a desvendar a verdade sobre a história dos 

Kayabi. 

47. Preferiu EXPEDITO ARNAUD, todavia, ostentar 

isoladamente esse informe, desprezando' as ulteriores pe~ 

' ' quisas e o depoimento do próprio personagem da 
1 

história, 

Padre JOÃO EVANGELISTA DORNSTAUDER, segundo o qual, 

- 1 

"No ano de 1955 realizei o primeiro contato 
histórico com os Tatuê,visitando as aldeias 
deles:era o primeiro branco a chegar ali p~ 
ra conhecer e viver uma vida de amizade com 



os Tatuê. Entrei pelo lado 
res e sai pelo Arinos." 
(Doe. ng 8, grifamos) 

MINISTl!RIO P0B1..IC0 FEDERAI.. 

( 
11Em 1955 ainda havia aldeias Kayabi não só 
na margem do rio dos Peixes mas tambem nas 
suas cabeceiras e corregos,indo os índios 
pescar no ARINOS. O atual cacique e .chefe 
de KAYABI, Francisco YUPARIUP se lembra que 
o pai dele o levava consigo nessas 
rias.A aldeia estava num galho de 
parece o Chandless. 11 
(Doe. ng 8, grifamos) 

pesca 
córrego~ 

"Sobre a data de chegada dos Kayabi no 
xo curso do Rio dos Peixes.A chegada 

bal \L 
foi f 

muito anterior ao estabelecimento do Posto 
e Reserva TatuÍ.Conforme atesta a tradição 
já antiga dos Kayabi.O deslocamento paulati 
no, rio acima, motivou-se pelas incursões 
dos Munduruku.Assim o velho capitão Pitai e 
nas festas tribais cantam sobre esses 
flitos.Em 1958 vinha subindo do Pará 

con 
o Sr. 

João Lourenço, vulgo Paxuiba, trazendo na 
sua turma 4 Índios Munduruku,que na barra 
do Arinos se negaram a seguir para frente. 
Deram como motivo a presença dos Kayabi no 
Rio dos Peixes.Em 1959 Maderokudibá, Índio 
Rikbaktsa viajando comigo, também não quis 
seguir viagem ao entrarmos na barra do rio 
dos Peixes: "Kayab í ! Kayabi ! 11 Explicou: "Da 
barra do Rio dos Peixes para cima,terra de 
Kayabi! Nos do outro lado (i.e,no lado es 
que rdo )". 11 

(Doe. ng 8, grifamos) 

48. ·Vê-se, portanto, que a alusão ao "curso su 

1. 
perior11 do rio dos Peixes foi feita, por EXPEDITO ARNAUD, 

com a fraudulenta sonegação de outras informações, quepe~ 

mitiriam estabelecer o verdadeiro significado de tal men 
- 

ç ao , 

49. A palavra de EXPEDITO ARNAUD, no douto voto 



condutor, em seqüência: 
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11Em 1958, o Pe. Dornstauder fundou o Posto 
Santa Rosa, no rio Arinos, às proximidades 
da confluência com o rio dos Peixes,com vis 
tas à pacificação dos Índios Aripaktsá(canÕ 
eiros); entretanto, logo começaram também a 
chegar aí Índios Kayabi "para trabalhar em 
troca de presentes11,sendo que,em 1960,já se 
encontravam no Posto 29 Kayabi e apenas 21 
Aripaktsá ( Ibid. ) . 11 

(fls. 14 do V. Acórdão rescindendo) 

50. Esta citação de EXPEDITO ARNAUD tem o fla 

grante propÓsi to de induzir ao errôneo entendimento de que, 

nas proximidades do rio Arinos, só havia Índios Canoeiros, 

sendo estranhos, a tal região, os Kayabi. 

51. Mas seu propósito não atinge o objetivo, em 

·' 
face da referência à "chegada" dos Índios Kayabi. Chegaram 
partindo de onde? Do rio Teles Pires? Nem EXPEDITO ARNAUD 

ousou sustentar tal disparate. Das 11cabeceiras" do rio dos 

Peixes? Mas isto só prova que a região do rio dos 
era habitat Kayabi! 

Peixes 

52. E prossegue a transcrição de EXPEDITO AR 

NAUD, do douto voto condutor: 

. \ 

11Face, porém, os desentendimentos havidos 
entre os dois grupos,decidiu o missionário 
manter o Posto somente para os Aripaktsá, 
fazendo os Kayabi retornar para o alto do 
rio dos Peixes(11com exceção de 2 ou 3 que 
ficaram a juderido") , mas com a promessa de 
que, se a maioria mudasse para 11um lugar 
que fosse alcançado de barco motor, abaixo 
do Sal to ai faria um Posto" ( Ibid. : 57). 11 
(fls. 14 do V.Acórdão rescindendo,grifamos) 

53. É EXPEDITO ARNAUD o autor da referência ao 



11al to do rio dos Peixes", inserida, como se 
a intenção de livrar, do território Kayabi, 
da Ação cível Originária nº 297-4-MT, deslocan 
cabeceiras daquele rio, unicamente. 

m 
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as 

54. Quanto à citação de "um lugar que fosse al 
cançado de barco motor, abaixo do Salto ••• 11, constitui, o~ 
tra vez, a manipulação de dado isolado,pinçado de um con 
texto que conduz a diferente resultado. 

55. O croquis que se segue mostra que o Salto 
do rio dos Peixes~ ou Tatui ou Tatuê, ou são Francisco 

está situado a muito pequena distância da Área Indigena 
Kayabi descrita no Decreto nº 74.477, de 29 de agosto de 
1974 (cerca de 40 km) e a inclusão desse Salto naquela Área 
Indígena constitui, até hoje, a maior reivindicação dos 
Kayabi, já que o 11SALTO KAYABI11 ( sua denominação geográfi 
ca, aliás ... ), na palavra do Capitão YUPARIUP, Chefe do; 
Kayabi, 

"··· o Salto é o lugar sagrado dos velhos, 
lugar que ele chama consagrado ele distam 
bém que mora nosso pai lá( ..• ) que é o pã 
jé formoso( ••• ) sem essa terra ele não lar 
garia prá ir noutro canto não. Então é por 
isso que esse salto é considerado lugar sa 
grado( ... ). É origem do Kayabi. Pois é, en 
tão esse lugar é lugar consagrado, como eu 
disse, a história do Kayabi. ( ... ). Em for 
ma de serpente. Ele aparece principalmente 
para os Pajés e prá quem não é Pajé ele dá 
sinal no tempo, trovão, chuva, ventania for 
te, mas ele aparece mais mesmo é para os pã 
jés que conversa com ele( .•• ) Quando tem as 
sim um doente que tá que o remédio que nãõ 
da jeito( ... ) Então ele vem, hora que nós 
fala o nome dele, ai ele quem for e ajuda 
tirar." 
( gravação traduzida pç r' Cangerô, in "Real ida 
d~ dos Kayabi e Apiaka'1, 1985, deidevar Jo 
se Sardinha, Doe. nº 11) 

56. SÓ por isso, é fácil perceber que, mesmo e~ 
tando 11acima11do Salto, os Kayabi de modo algum poderiam 
ficar distantes do mesmo Salto, não tendo qualquer signifi 
cação, pois, para definir-se o habitat de tais silvicolas~ 
uma eventual "mudança" para si tio 11 abaixo do Sal to", que 
"fosse alcançado de barco motor", vez que tanto um. como o 
outro local, estariam, de qualquer forma, no âmbito do ter 
ri tório Kayabi. 
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57. É a seqüência da transcrição 
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ARNAUD, no douto voto condutor: 

"Isso aconteceu, em setembro de 1960,com a 
mudança de parte desses Índios para um 1~ 
gar distante 40 kms abaixo do Salto", gra ' ,., .,. 
ças a influencia exercida sobre as fami 
lias jovens pel~ Índio "Iupariup/Chico11, qu; J 
mantinha oposiçao ao chefe conservador T~ f' 
meoni, que permaneceu no antigo local(Ibid. : 
58) • " 
(fls. 14 do V.Acórdão rescindendo,grifamos) 

58. Busca EXPEDITO ARNAUD ressaltar a11MUDANÇA11 

dos Kayabi (grande mudança: "um lugar distante 40 kms a 

baixo do Salto"!),mas não consegue esconder que os Índios 

"transferidos" provinham de um ANTIGO local, o que vem a 

confirmar a imemorialidade da presença Kayabi no rio dos 

Peixes. 

59. E continua EXPEDITO ARNAUD, no douto voto 

condutor: 

"Em 1961, havia 36 Kayabi no Posto Tatuí 
(Réus), fundado pelo Pe.Dornstauder,11 no 
Posto Santa Rosa, e "4 adultos e 6 crian 
ças em Utiariti ou a serviço da Missão,con 
tinuando na antiga colocação 36 pessoasciã 
moloca Temeoni 11 ( ibid. ) • " 
(fls.14 do V.Acórdão rescindendo,grifamos) 

60. É a confirmação de que, a despeito de qua! 

quer eventual "mudança", de qualquer sorte restaram Ín 

dios Kayabi "NA ANTIGA COLOCAÇÃO". 

61. Segue EXPEDITO ARNAUD, no douto voto condu 

tor: 

"Em 1966, havendo os Irmãos Vila.s Boas con 
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seguido iemover, para o Parque do Xingu, os 
31 indiYÍduos da maloca Temeoni,e mais a 
terça parte dos que se achavam no Posto Ta 
tui, ficaram os Kayabi assim distribui.dos-;- f. 
179 no Parque do Xingu, 20 no Rio dos Pei 
~' aproximadamente 12 aos rios Juruena e 
Arinos, 10 no Teles Pires e 21 em Utiariti 
(Cf.croquis 2 a 5) (Ibid.).11 

(fls.14/15 do V.Acórdão rescindendo, grifa 
mos) - 

62. Confirmava, então, que, pelo menos,20 Kay~ 

bipermaneciam no Rio dos Peixes. 

63. Continua EXPEDITO ARNAUD, no douto voto con 

dutor: 

"Ocorre que, em 1968, não considerando ain 
da como definida a localização dos Kayabi, 
provocou a FUNAI a concessão da atual Reser 
va do rio dos Peixes,juntamente com várias 
outras(Doc.Federal 63.308 de 08/10/68), o 
qual, no art.2ll dispõe o seguinte:"A Funda 
ção Nacional do Índio promoverá as medida~ 
necessárias no sentido de criar nas reser 
vas discriminadas no art.lll,condiçÕes para 
que sejam nela localizados os grupos indig~ 
nas das mencionadas tribos,esparsos fora de 
seus limites."." 
(fls.15 do V.Acórdão rescindendo,grifamos) 

64. Quer EXPEDITO ARNAUD, com isso, dar a enten 

der que, no local escolhido para a Área Indígena Kayabi, 

não existiam Índios Kayabi - e por isso a FUNAI não consi 

derava ainda "como definida a localização dos Kay ab í." 

razão por que a Área em questão haveria sido criada 

atrair os Kayabi "esparsos fora de seus limites". 

para 

65. Esqueceu-se, no entanto, de que ele próprio 

havia reconhecido que, no Rio dos Peixes,apesar da desven 



tura da tentativa de se removerem, para o 
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do Xingu,todos os Kayabi,haviam RESISTIDO 

meaças e a promessas,pelo menos 20 KAYABI,que lá perman~ 

ceram,consolidando o primitivo e imemorial habitat de tal 

grupo indigena! 

66. Assim, pouco importa que uns ou muitos 

Kayabi hajam sido submetidos à provação decorrente de sua 

transferência para locais diferentes daqueles em que se 

situava seu histórico habitat! O que conta, para efeito 

de legitimação da criação da Área Indigena Kayabi, é a 

constatação de que, apesar de todos os percalços por que 

passaram esses indígenas, no seu contato com os "civiliza 

dos", ainda assim conseguiu um punhado deles resistir, g~ 

rantindo a manutenção de seu território. 

67. Segue a transcrição de EXPEDITO ARNAUD, no 

douto voto condutor: 

"Segundo as mais recentes informações, en 
contram-se os Kayabi assim distribuídos~ 
Parque Indígena do Xingu(29.108 km2)-Mato 
Grosso - 294 indivÍduos,dividindo esse ter 
ritÓrio com mais 16 outras tribos.no total 
de 1.946 indivÍduos(Cf.A VERDADE 1981; BRA 
SIL ••. Ass. Indigenas ... 1977/81): Árei 
Indígena Kayabi (1.172 km2) - Teles Pires, 
Pará - declarada pela Funai como de "posse 
permanente" para os citados Índios, pela 
Portaria 1.372/E de 24/08/82,e sobrepondo 
-se à antiga reserva de 690 km2 (dec.esta 
dual 251 de 1945): la. aldeia - 121 indi 
viduos(Kayabi,MundurukÚ e Apiaká),2a. al 
deia -60 individuos(Kayabi);e Reserva In: 
digena Kayabi - Rio dos Peixes - Mato Gros 
so (474 km2), decretos 63.308 de 8/10/68; 
7~.477 de 29/8/74 - cerca de 100 indivÍ 
duas ( informação do Pe. Dornstauder). 11 
(fls. 15 do V. Acórdão recorrido) 



68. Trata-se de um balanço da 
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cente dos Kayabi, que, embora, de um lado, traga a melancó 

lica certeza de que o contato com o "civilizado" só veio a 

contribuir para a acelerada dizimação da população indig~ 

na, de outro, todavia, serve à comprovação do acerto da 

instituição da reserva do Rio dos Peixes, à constatação de 
que, após sua criação, os 20 indômitos que resistiram à ex 

pulsão e às "atrações", já se transformaram em 100 indivi 

duos que logram desfrutar de seu habitat original. 

69. Houvesse EXPEDITO ARNAUD encerrado neste 

ponto seu laudo, certamente não se lhe fariam críticas a 

cerbas, visto como, apesar de haver tentado esforçadamente 

deturpar os dados históricos sobre a presença dos Kayabi 

no médio curso do rio dos Peixes e na sua foz junto ao rio 

Arinos, foi, como se viu, canhestro em suas tentativas e 

não conseguiu remover a forte marca do imemorial 

Kayabi naqueles locais. 

habitat 

70. Acontece que EXPEDITO ARNAUD certamente. 

convencido de que, de laudos, só se lêem as conclusões 

ousou apresentar CONCLUSÃO que, não alicerçada nos funda 

mentes antes aduzidos, configura tipice FALSO IDEOLÓGICO e 

caracteriza plenamente a FALSIDADE DA PROVA PRODUZIDA. 

71. Eis a transcrição de tal conclusão, contida 

no douto voto condutor: 

"FACE AO EXPOSTO,CONCLUÍMOS DIZENDO QUE, A\/ 
ÁREA ABRANGIDA PELA ATUAL RESERVA INDÍGENA /'\... 

-· \ 1 

DO RIO DOS PEIXES,NÃO É HABITAT IMEMORIAL 
DOS ÍNDIOS KAYABI,POIS,SEUS ANTIGOS ALDEA 
MENTOS· SITUAVAM-SE NOS RIOS TELES PIRES 
VERDE-PARANATINGA,FORMADORES DO TAPAJÓS. O 
RELOCAMENTO E A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DO SEG 



MENTO DA TRIBO LIBERADO PEID ÍND~O ~ 
CHICO", NO INTERIOR DAQUELA AREA, 
CADA PELA AÇÃO CATEQUISTA DOPE. DORNSTAU 
DER,DA PRELAZIA DE DIAMANTINO(MT)". 
(fls.16 do V.Acórdão rescindendo) 
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72. É, verdadeiramente, de estarrecer! 

73. A não ser que se insira EXPEDITO ARNAUD na 

"INDÚSTRIA DA EXPROPRIAÇÃO INDIRETA", não será possível 

compreender como conseguiu chegar a tal estapafúrdia con 

clusão, após: 

a) haver referido Grtlnberg,em sua citação 
do Diretor de Índios de Mato Grosso,na qual 
falava na existência.no rio dos Peixes, de 
11800 Pananhumas e 600 Nambiquaras,estes em 
conflito com outros Índios •.• " 
(fls.12/13 do V.Acordão rescindendo); 

b) haver referido a informação de Malcher, 
em 1964,sobre a presença Kayabi no rio dos 
Peixes(fls.13 do V.Acórdão rescindendo); 
c) haver referido Grtlenberg,em sua informa 
ção sobre o contato dos seringueiros, ei 
19531 com os Kayabi do rio dos Peixes (fls •. 
13 do V. Acórdão rescindendo); 

d) haver referido o primeiro contato com os 
Kayabi do rio dos Peixes,pelo Padre João 
Evangelista Dornstauder,em 1955(fls.13 doV. 
Acórdão rescindendo); 
e) haver reconhecido que1em 1958,os Kayabi 
"chegaram" ao Posto Santa Rosa,no rio Ar! 
nos,que abriga a foz do rio dos Peixes(fls. 
14 do V.Acórdão rescindendo); 
f) haver consignado que o Padre João E. 
Dornstauder instara os Kayabi a se retirar 
do Posto Santa Rosa,para "retornar" ao rio 
dos Peixes(fls.14 do V.Acórdão rescindend~; 
g) haver reconhecido que1em 1960,a "parte 
dos Kayabi que se instalou abaixo do Salto 
Kayabi provinha de antigo local(fls.14 do 
V.Acórdão rescindendo); 
h) haver consignado que continuaram na anti 



ga colocação 36 pessoas, em l 
V. Acordão rescindendo); 

i) haver consignado que, em 1966,ficaram 20 
Kayabi no rio dos Peixes(fls.15 do V. AcÓr 
dão rescindendo)! 
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74. Depois disso tudo, pasma verificar que, ain 

da assim, EXPEDITO ARNAUD atreveu-se a concluir que a atual Reser 

va Indígena Kayabi do rio dos Peixes não é habitat imemo 

rial dos Índios Kayabi e que 

"0 RELOCAMENTO E A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DO 
SEGMENTO DA TRIBO LIDERADO PELO ÍNDIO "IUA 
PARIUP/CHIC0111NO INTERIOR DAQUELA ÁREA, FOI 
PROVOCADA PELA AÇÃO CATEQUISTA DO PE. DORNS 
TAUDER,DA PRELAZIA DIAMANTIN0.11 

(fls.16 do V.Acórdão rescindendo) 

75. Foi, então, por exemplo, o Padre João Evan 

gelista Dornstauder,quem levou os Kayabi, em 1953,a ter· o 

contato com os seringueiros noticiado por Grünberg? Certa 

mente dir-se-á que, ao chegar ao Rio dos Peixes,em 1955, o 

Padre Dornstauder para lá levou, consigo, tais Kayabi ... 

76. Parece nada mais ser preciso, para demons 

trar, a um supérfluo exame, a absoluta FALSIDADE DA PROVA 

produzida com o recebimento do laudo oferecido por EXPEDI 

TO ARNAUD. 

77. No decorrer da instrução processual,todavia 

em que se deverá colher prova pericial digna de confian 

ça ~, outros elementos deixarão comprovada a falsidade. 

ideológica embutida em tal laudo, a ensejar a rescisão do 

V. Acórdão rescindendo, com fulcro no art. 485,VI,do CÓdi 

go de Processo Civil, já que, permissa maxima venia, esco 

rou-se em PROVA FALSA a conclusão do douto voto condutor, 

de que: 



"A resposta parece-nos conter 
modificações quanto à localização dos 
b í li 1 . 
(fls. 16 do V. aresto rescindendo) 
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Vf) PAJRAGUASSÚ ÉI.ERJES 

1. O AGJllil!lllEIWSOR e AlD>VO'GAlDO PARAGUASSÚ ÉLERES 

também teve incorporado, ao douto voto condutor, o laudo 

que emitiu. 

2. Ocorre que tal Assistente Técnico do Autor 

não se restringiu a emitir opinião quanto aos campos de 

conhecimento inseridos na sua qualificação profissional - 

AGRIMENSURA e ADVOCACIA~, extravasando-os, para invadir 

a área da ANTROPOLOGIA CULTURAL, totalmente estranha tan 

to ao AGRIMENSOR, como ao ADVOGADO. 

3. O oferecimento de laudo ANTROPOLÓGICO por 

agrimensor - advogado vulnera os artigos 145 e 424, I, do 

CÓdigo de Processo Civil, na redação da Lei nQ 5.869, de 

1973, e da Lei nQ 7.270, de 1984,já que faltará, a tal as 

sistente técnico, a habilitação necessária a ser 

como expert na matéria. 

ouvido 

4. SÓ em razão da falta de qualificação pr~ 

fissional, por parte do Assistente Técnico PARAGUASSÚ ÉLE 

RES, já haveria de ser reconhecida a FALSIDADE DA PROVA 

em que se fundamentou o V. aresto rescindendo. 

5. Há outras razões ainda, no entanto, a obr! 

gar ao reconhecimento de que se tratou de PROVA FALSA, co 

mo a seguir se demonstrará. 

6. Foi o laudo de PARAGUASSÚ ÉLERES acolhido 



pelo douto voto condutor do V.aresto 

da seguinte passagem: 
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116. Na mesma linha, o assistente técnico do 
Autor, agrimensor e advogado Paraguassú Él~ 
res, quando respondendo ao quesito 2,do Au 
tor,afirma,apÓs transcrever trechos dates; 
de doutorado de Georg GrUnberg ( f 1 s. 6 6 9 / 6 7 2 ) : 
"l. Fls. 06 dos originais,ao referir-se aos 
informantes: 

"XuparÍup/Chico. Este homem jovem foi 
o guia daquele grupo de Ka,yabi que transf~ 
riu-se em 1960 das malocas do alto rio 
dos Peixes para a área abaixo do Sal 
to, a fim de entrar em contato mais e~ 
treito com Dornstauder ou com os civi 
lizados"." 
(fls.16 do V.Acórdão rescindendo,grifa 
mos) - 

7. Estava PARAGUASSÚ ÉLERES, realmente,na mes 

ma linha de EXPEDITO ARNAUD, especialmente no que se refe 

re à apaixonada manipulação de dados histÓricos,na missão 

de provar que os Kayabi estavam localizados nas CABECEIRAS 

do rio dos Peixes e, não, no seu médio curso ou na sua foz, 

junto ao rio Arinos. 

8. O trecho transcrito, entretanto,serve mais 

à comprovação da efetiva presença indígena dos Kayabi na 

região do rio dos Peixes - negada por EXPEDITO ARNAUD,que 

concluiu ter sido o Padre Dornstauder quem para lá os le 

vou - ,do que de sua localização nas CABECEIRAS do mesmo rio. 

9. É que, incumbindo-se EXPEDITO ARNAUD de tra 

zer, para o V. Acórdão rescindendo, a referência à prome~ 

sa do Padre Dornstauder, de instalação de um Posto para os 

Kayabi, caso se mudassem para "UM LUGAR QUE FOSSE ALCANÇ~ 

DO DE BARCO MOTOR, ABAIXO DO SALTO"(fls.14 do V. Acórdão 
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a ser removido, para fácil alcance dos 

DISTÂNCIA ou a FALTA DE NAVEGABILIDADE~ o que ocorreria, 

se estivessem os Kayabi localizados nas remotas cabeceiras 

do rio dos Peixes ~,mas,sim,a EXISTÊNCIA DO SALTO KAYABI, 

que impedia a navegação, ·de jusante a montante! 

10. Ora,isso só vem a provar que a passagem dos 

Kayabi para ABAIXO DO SALTO não constituiu uma "mudança"de 

territÓrio,propriamente dita,pois nada mais fizeram do que 

deslocar-se uns poucos quilÔmetros(distância insignifica~ 

te,em se tratando de silvícolas habituados a percorrer vas 

tas extensões de territórios, na sua faina de caça e pe~ 

ca), para que ficassem acessíveis a "BARCO MOTOR,ABAIXO DO 

SALTO". 

11. Evidenciado fica, então, que o território 

dos Kayabi abrangia, também,o MÉDIO CURSO do rio dos Pei 

xes, na ocasião, e não exclusivamente as suas cabeceiras. 

12. Continua PARAGUASSÚ ÉLERES, no douto voto 

condutor: 

"2. Fls. 08: 

- 

11A figura - chave para a compreensão 
da migração dos Kayabi do Teles Pires 
para o XingÚ era Ipepuri/AntÔnio.Prov~ 
vel mestiço de um mulato e uma Kayabi 
do alto Teles Pires,ele desde cedo ~ 
prendeu a conhecer e a odiar a explor~ 
ção de seus companheiros de tribo p~ 
los seringueiros.Depois de trabalhar 
algum tempo em Cuiabá como funcionário 
(?) do SPI e de ser demitido devido a 
divergências de opinião,ele volta para 
as malocas do Teles Pires. Em 1950 tra 
vou conhecimento com Cláudio Villas 
Boas da expedição Roncador-XingÚ (v. 
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pág. )que ~he facilitou ~~~yc:1. 
para o Xingu.Perseguido pe · 
gueiros ~ havia um prêmio por sua e~ 
beça~ ele percorreu nos anos segui~ 
tes todo o vale dos Teles Pires habita 
do pelos Kayabi,convencendo-os a fugir 
de seus donos e a transferir-se para o 
Parque Nacional,onde lhes era oferec! 
do segurança.Durante estes anos Ipepu 
ri tornou-se xamã,transformando-se nui 
lider carismático;logo seguido pela 
maioria dos Kayabi.A Última fase desse 
movimento migratório foi a transferê~ 
eia do Chefe Temeoni com seu grupo pa 
ra o XingÚ,seguido logo apÓs pelos res 
tos de um grupo do Teles Pires". 

3.E quem era o Chefe Temeoni? Recurse 
mos às fls.06 dos originais da tese de 
G. Grünberg: 

''Temeoni/Pi ta era o chefe de todos os 
Kayabi e uma figura impressionante, o 
que também Dornstauder 1955 e Tolks 
dorf confirmam.Talvez fosse o Único ã 
ter plena consciência da amplitude da 
catástrofe sofrida pelos Kayabi desde 
seu contacto com os brasileiros.Ele se 
negava até a pronunciar uma Única pala 
vra em português." - 

"Todos os Kayabi,e também a maioria 
dos seringueiros falavam dele com res 
peito,e o seu bom caráter,sua grandezã 
e dignidade constituíam tema de muitas 
estórias. Exclusivamente em considera 
ção a ele,Ipepuri tomou todas as ini 
ciativas possíveis no Xingu,a fim d; 
transferir o grupo de Temeoni e o seu 
prestigio legalizavam a migração, já 
realizada de fato,da maioria dos Kaya 
bi para esta nova área." - 

E onde habitavam os Kayabi,neste te~ 
po,antes de serem localizados pelo Pa 
dre Johann Dornstauder a jusante do 
salto do rio dos Peixes?(esse salto é 
o mesmo constante do mapa de articula 
ção da carta topográfica,Anexo 6. ; 
s.1).11 

(fls.16/18 do V.Acórdão rescindendo) 



13. Neste ponto, note-se 
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tante, para se entender a falsidade praticada por 

SÚ ÉLERES ~ que, quando indagava onde habitavam os Kay.§: 

•. 1 
bi, "ANTES DE SEREM LOCALIZADOS PELO PADRE JOHANN DORNSTAU 

DER À JUSANTE DO SALTO DO RIO DOS PEIXES", aquele Assisten 

te Técnico não estava dando à palavra "LOCALIZADOS" o sen 

tido de "encontrados", 11de scobertos" ( o que conferiria si~ 

nificado verdadeiro à afirmação, pois efetivamente os Kay.§: 

bi, quando descobertos pelo Padre Dornstauder, habitavam "a 
jusante do Salto do rio dos Peixes"),mas induz o leitor a 

entender que os Kayabi foram "COLOCADOS" pelo Padre Dorns 

tauder a jusante, ou seja, abaixo do Salto do rio dos Pei 

xes. É 
, 

o que se vera, a seguir. 

14. Prossegue PARAGUASSÚ ÉLERES,na transcrição 

do douto voto condutor: 

"Vejamos a resposta no mesmo Georg GrUnberg: 
4. Fls. 24: 

"Karl von den Steinen teve a oportun.!_ 
dade de ver no Archivo da Directoria 
dos Índios em Cuiabá,publicando em 
1894 alguns trechos em lingua alemã 
(1894:389,548-552).No original (Perre.!_ 
ra 1905),os Kayabi são mencionados 1~ 
conicamente: "Tudo que se sabe dos Ca 
jabis hé que são bravios e indomitos; 
habitão a margem do Paranaitinga acima 
do salto.11.(Aqui,o Rio é o Paranatinga 
e não o dos Peixes.)" 

(fls.18 do V. Acordão rescindendo) 

15. Apressou-se PARAGUASSÚ ÉLERES em advertir 

os usuários de seu laudo de que não estava deixando de cor 

responder à expectativa sob cuja égide fora chamado a se 

pronunciar: ao trazer informação sobre a presença dos Kay~ 

bi "ACIMA DO SALTO", não se tratava do Sal to do rio dos Pei 



xes e, sim, do rio Paranatinga ... Não se 

que estava esclarecendo o Óbvio: ninguém jamais sustentou 

que Karl von den Steinen houvera pesquisado o rio dos Pei 
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xes. 

16. Continua PARAGUASSÚ ÉLERES,na transcrição 

do douto voto condutor: 

11Em 1884 e 1887 realizaram-se, sob a dire 

.. 

ção de Karl von den Steinen, as duas primei 
ras expedições alemãs ao Xingu que determi 
naram toda uma era de pesquisas entre Í; 
dios no Brasil.Seus relatórios de viage; 
também trazem as primeiras noticias seguras 
sobre os Kayabi ( 1866: 122 "Cay ab Í 11 1894: 203ss, 
designados por "Kayabi" )que ele havia obt! 
do entre os Bakairi do alto do Teles Pires 
(Paranatinga)."(fls.18 do V.Acórdão rescirí 
dendo) 

17. Quis PARAGUASSÚ ÉLERES, aqui, sorrateiramen 

te vender a idéia de que a respeitável obra de Karl von 

den Steinen era pioneira nas informações sobre os Kayabi e 

esgotava os conhecimentos acerca de suas origens.O despr~ 

paro p9.ra tal afirmação, pelo "Assistente Técnico" em refe 

rência, por isso já se revela: ignorou, desta forma, dados 

elementares, para os estudiosos da Antropologia,tais como, 

entre outras, as pesquisas de FRIKEL e NIMUENDAJÚ. 

18. A má-fé do mesmo Assistente Técnico sobres 

sai, com a sua insistência em trazer a colação a cita 

ção, por Grtlnberg, da obra de Karl von den Steinen, cien 

tista que, sabidamente, não percorreu o rio dos Peixes e, 

por essa simples razão, nenhuma informação teria a 

cer, sobre os Índios que habitavam a região de sua 

forne 

abran 
.,., . 

genc1a. 

19. É o que se vê,nas seguintes transcrições do 



trabalho de PARAGUASSÚ ÉLERES,contidas no 

tor: 
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"6. Fls. 34: 
"Em 1899 os seringueiros avançavam sis 
tematicamente em direção norte,ao lo~ 
godas matas ribeirinhas do alto Par~ 
natinga e do Rio Verde.Os Kayabi resi~ 
tiram encarniçadamente,mataram os s~ 
ringueiros e levaram as cabeças degola 
das para suas aldeias(Cojazzi 1932: 
75).Numa palestra sobre sua expedição 
ao XingÚ,Hermann Meyer refere-se ao 
mesmo ano: 
"Durante a viagem recebemos uma 
eia interessante:os Índios Kayabi 

notÍ 
ha 

viam irrompido de suas florestas no P~ 
ranatinga,realizado tropelias em dive~ 
sos povoados da Serra Trombador, matan 
do vários moradores.Era a primeira vei 
que esses Índios se aventuravam na zo 
na de ocupação brasileira. Provavelmen 
te, os diversos roubos dessas tribos 
até agora desconhecidas,que aprenderam 
a conhecer instrumentos de ferro e ou 
tros produtos da civilização atravé; 
dos contatos com seringueiros, nelas 
despertou o desejo de mais ... "." 
(fls.18/19 do V.Acórdão rescindendo) 

20. De maneira suspeita insiste,assim, PARAGUA~ 

SÚ ÉLERES em trazer a citação, por Grünberg,da obra de von 

den Steinen, sobre os Kayabi DO RIO PARANATINGA,totalmente 

estranhos ao grupo do rio dos Peixes! 

21. É evidente que, se as palavras de von de 

Steinen comprovam eficazmente a presença dos Kayabi no Pa 

1 

ranatinga, nem por isso ter-se-á como provada a 

dos Kayabi no rio dos Peixes .•. 

AUSÊNCIA 

22. Outro trecho de PARAGUASSÚ ÉLERES,no douto 

voto condutor: 



"7. Fls. 37: 

"Eín 1946, a exploração da borracha se 
espandiu sobre o Rio Claro(Rio Sumidou 
ro);em 1950 começou a exploração do ~ 
rinos;em 1951 alcançou-se,pela primei 
ra vez,a embocadura do Rio dos Peixes, 
onde se deu, em 1953, o primeiro contato J .. 
com os Kayabi,que viviam nas cabecei- 
ras deste rio." 
(fls. 19 do V. Acórdão rescindendo) 
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23. Torna-se importante notar que PARAGUASSÚ 

ÉLERES, fiel a seus propósitos, sublinha o trecho "QUE VI 

VIAM NAS CABECEIRAS DESTE RIO", com a transparente inten 

ção de alicerçar sua conclusão de que os Kayabi. do rio dos 

Peixes estavam confinados às CABECEIRAS daquele rio, libe 

rando da presença indÍgena,em consequência, O CURSO MÉDIO, 

abaixo do Salto Kayabi, onde se situam as terras objeto do 

litígio. 

24. Mas a própria citação de Grtlnberg prova o 

contrário! Ela é explícita em consignar que foi na 

" ..• EMBOCADURA DO RIO DOS PEIXES,ONDE 
DEU,EM 1953,0 PRIMEIRO CONTATO COM OS KAYA 
BI .•• 11 

25. Parece gritante a deturpação praticada por 

i 

PARAGUASSÚ ÉLERES: desprezou a segura referência ao primei 

ro encontro com os Kayabi NA EMBOCADURA DO RIO DOS PEIXES 

(ou seja, na sua foz, abaixo do Salto Kayabi),para realçar 

a imprecisa alusão à moradia do grupo ("que viviam nas ca 

'· l.~: 

beceiras deste rio'?,esquecendo que, à época, sequer se sa 

bia onde ficavam situadas tais cabeceiras.Hoje,mesmo, po~ 

cos mapas registram as verdadeiras cabeceiras do rio dos 

Peixes, situadas que estão a sudeste de Porto dos Gaúchos. 



26. Fosse PARAGUASSÚ ÉLERES dotado 
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çÕes mínimas necessári'as à produção de laudo 

co, saberia que a referência, de Grünberg, às11 CABECEIRAS" de 

um rio, em absoluto não exclui,antes afirma o habitat indi 

gena em toda a região de abrangência do mesmo rio,porque o 

conceito antropológico de habitat é muito mais extenso do 

que a noção de POSSE do mundo jurídico civilizado. 

27. A circunstância de estar consignado que ho~ 

ve contato na EMBOCADURA de um rio, com Índios '1que vivi 

am" nas CABECEIRAS do mesmo rio, tem o inequívoco signif_!. 

cado de registrar que o habitat de tais silvícolas se es 

tendia, pelo menos, 

DAS CABECEIRAS À EMBOCADURA DO RIO. 

28. Isto porque constitui habitat indígena - nao 

só o local onde estão plantadas suas malocas, mas, também, 

a área de sua perambulação, necessária que é à própria su~ 
sistência, em razão do sistema de vida que os faz depender 

da caça e da pesca, atividades de necessário deslocamento . 
por vastas extensões de terra. 

29. Assim, comprovado que os exploradores de 

borracha encontraram os Kayabi do rio dos Peixes,pela pr~ 

meira ,vez, NA EMBOCADURA do mesmo rio, é o quanto deveria 

bastar para que se tivesse a foz desse rio, e suas áreas 

adjacentes, como integrantes do habitat do grupo, qualquer 

que fosse o lugar onde se situassem suas aldeias. 

30. A não ser assim, estar-se-ia absurdamente 

admitindo que, contrariamente a seus hábitos culturais e à 
sua própria natureza, houvessem os Índios Kayabi "das cab~ 

ceiras" do rio dos Peixes rumado para a foz desse rio, ap~ 



31. Esta é,· portanto, outra prova FAL 
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nas para serem vistos pelos eventuais passante 

SIDADE DO LAUDO. 

32. Eis outra passagem do trabalho de PARAGUAS 

SÚ ÉLERES, no douto voto condutor: 

118. Fls. 49: 

"Em 1959/60 um jovem etnólogo brasilei 
rodo Museu Paraense EmÍlio Goeldi Per 
correu a área do alto TapajÓs,escreven 
do o seguinte sobre a situação nestã 
regiao: 
"Os Kayabi, que se encontram hoje já 
bastante reduzidos, estão principalmen 
te concentrados num posto indígena d~ 
S.P.I. no Rio S. Manuel,embora existam 
alguns integrados no seringal.11 

(Las Casas 1964:7)." 
(fls. 19/20 do V. Acórdão rescindendo) 

33. Volta-se a usar a estranha técnica de tra 

~- 
zera ignorância alheia para servir como prova(técnica tam 

bém utilizada por EXPEDITO ARNAUD). 

34. Que o ,, jovem etnólogo brasileiro11 desconhe 

cesse a existência de Índios Kayabi no rio dos Peixes, em 

1959/60 ~ quando, desde 1955, o Padre João Evangelista 

Dornstauder já havia entrado em contato com tal grupo 

não é estranhável, embora seja lamentável, desde que usa 

tal título profissional. 

35. O que, além de estranhável, fica sumamente 

suspeito, é pretender PARAGUASSÚ ÉLERES que dado tão incon 
sistente sirva de fundamento~ sua tese de que, no rio dds 

Peixes,não tinham imemorial habitat os Kayabi! , 
36. Continua PARAGUASSÚ ÉLERES, no douto voto 

condutor: 



119. Fls. 50: 
"Nessas circunstâncias, 
tantes preferiram migrar, em fins 
1966, para o Parque Nacional do Xingu. 

10. Fls. 51: 
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"Na mesma época foi encontrado outro 
sitio limpo,cerca de 100 km a sudoeste 
nas cabeceiras do Coatá,um afluente do 
Rio dos Peixes,e nele foi preparado um 
campo de pouso provisório para assi~ 

A ' - ..,,.. 

tencia a expediçao. Parece que ele so 
foi aproveitado algumas vezes e logo a 
bandonado. Por isso,não se chegou a u; 
contato direto, com o grupo Kayabi,si 
tuado a aproximadamente 80km para o 
sul. Este sitio no campo foi limpo pe 
la segunda vez no começo de setembro 
de 1966 por paraquedistas da PARA-SAR, 
divisão especializada da FAB,e em co 
operação com a PNX iniciou-se a 110per-;;;: 

ção Kay ab í.'! , que objetivou a transferê~ 
eia do principal grupo de Kayabi do rio 
dos Peixes para o Parque Nacional do 
Xingu (Azevedo 1966:41).11 

(fls. 20 do V. Acórdão rescindendo) 

37. Esta passagem dá conta dos primeiros pa~ 

sos, na tentativa, frustrada, de se conseguir a remoção,de 

todo o grupo Kayabi do rio dos Peixes, para o Parque IndÍ 

gena do Xingu. 

38. Já se viu, atrás, que, ante a invasao dos 

seringueiros, os Kayabi do rio dos Peixes se refugiaram e 

recusaram o contato com as novidades dos penetradores e, 

mesmo, dos irmãos Villas Boas e demais componentes da Fun 

dação Brasil Central, que fizeram a limpeza,para o campo_ 

de pouso. Por isso é que tal campo, segundo a citação, 

"··· só foi aproveitado algumas vezes e lo 
go abandonado. 11 

39. Serve o texto citado, especialmente, para a 
prova: 



a) da efetiva existência dos 
dos Peixes, que tantas vezes 
GUASSÚ ÉLERES negar; 

b) de que os Kayabi do rio dos Peixes se re 
cusaram ao contato com os penetradores ( 11 •• -: 

não se chegou a um contato direto.com o gru 
po Kayabi .•• 11) • - 

M1Nl8T~RIO PÚBLICO FEDERAL 

40. É que os Kayabi do rio dos Peixes.antes a 
tentativa de transferência do grupo, formaram um GRUPO DE 

RESISTÊNCIA, refugiando-se nas paragens mais distantes de 

seu Território. 

41. Segue PARAGUASSÚ ÉLERES, no douto voto con 

dutor: J 

"11. Fls. 53: 

"Diversos fatores provocaram a mudança 
dos Kayabi para o Leste,da área do al 
to Tapajós para o alto XingÚ, cujo ences.. 
ramento aconteceu,possivelmente,em ou 
tubro de 1966 com 31 Índios do Rio dos 
Peixes e 13 do baixo Teles Pires: 
1. a forte pressão étnica no seu 
prio habitat,exercida por seringueiros 
e que apenas se efetivou dada a falta 
~ ou o não funcionamento~ das insti 
tuiçÕes de proteção aos Índios; 
2. a disposição cultural predetermin~ 
da dos Kayabi,de mudar-se para uma no , 
va area; 

3. a personalidade de Ipepuri do lado 
dos Kayabi,que uniu a tribo como chefe 
carismático,e principalmente a de Cláu 
dio Villas BÔas do lado brasileiro,qu; 
estabeleceu as bases organizatÓrias p~ 
ra a migração dentro da ordem jurÍdica 
e social brasileira.'!." 
(fls. 20/21 do V.Acórdão rescindendo) 

, 
pr~ 

42. Aqui, se encerram as citações contidas no 

laudo firmado por PARAGUASSÚ ÉLERES,as quais,como se viu, 



a) nao negam a presença 
bina região do rio dos 

b) não afirmam que os Kayabi do rio dos Pe1 
xes houvessem sido,todos,transferidos para 
o Parque Indigena do Xingu. 
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43. Seguem-se, agora, as apreciaçoes feitas por 

PARAGUASSÚ ÉLERES, sempre tendenciosas, como se verá. 

44. Consta, a seguir, esta transcrição de PARA 

GUASSÚ ÉLERES, no douto voto condutor: 

11Concluindo (fls. 673): 

"Os personagens principais os quais mantiv~ 
mos contacto nesse encontro foram o Padre 
Johann Dornstauder e o indio Yapariup/Chi 
co,ambos já citados neste trabalho,no desdo 
bramente da resposta 02.02.,e que corrobo 
ram as informações do Antropólogo Georg 
Grünberg,inclusive a tradução da tese,do o 
riginal alemão para o portugues,cujo texto 
datilografado foi conseguido pelo AntropÓlo 
go Expedido Arnaud,no Museu do Índio,no Ri; 
de Janeiro,e sobre o qual,sem dÚvida,aquele 
profissional se estenderá em análises mais 
esclarecedoras." 
(fls.21 do V.Acórdão rescindendo) 

45. O Padre DORNSTAUDER passou,então,de FONTE 

do trabalho de Grünberg,a CORROBORADOR do mesmo! Com isso, 

a palavra de Grünberg ~ conquanto respeitável~ há de 

prevalecer, na opinião de PARAGUASSÚ ÉLERES, ainda que de 

la discorde o Padre DORNSTAUDER, que viveu os acontecimen 

tos descritos por GrUnberg? É clara a intenção de PARAGUAS 

SÚ ÉLERES que, com tal colocação, pretende esquivar-se a· 

qualquer posterior impugnação, pelo Padre Domstauder,. do ca.e 

cioso aprovei tamente de trechos isolados da obra de GrUnberg, 

na missão, a que se propôs aquele "Assistente Técnico", de 

provar a inexistência do habitat imemorial dos Kayabi, no 

rio dos Peixes. 



46. Não pode ficar 
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ta manobra de PARAGUASSÚ ÉLERES, que chega a fazer o indio 

Yapariup/Chico CORROBORAR A TRADUÇÃO DA TESE DE GRUNBERG, 

DO ORIGINAL ALEMÃO, PARA O PORTUGUÊS(! ••. ), quando mal se 

expressa em vernáculo. 

47. Mas continua PARAGUASSÚ ÉLERES,ern suas con 

clusões, acolhidas pelo douto voto condutor: 

"Entre os elementos probatórios mais eluci 
dativos sobre o fato de não existirem i~ 
dios Kayabi naquele trecho do Rio dos Pei 
xes antes de 1960,estão dois(2)mapas geogr~ 
ficos da lavra do Padre Johann Dornstauder 
(Anexos 6.) e que seguem anexos em cópias 
autenticadas e em duas pranchas trabalhadas 
em normografia. 11 • 

(fls. 21/22 do V. Acórdão rescindendo) 

1 
1 

1 

1 

1 

48. Pobre Padre DORNSTAUDER, que, no fim de sua 

operosa vida, hoje, atingindo mais de 80 anos~ dos quais 

o Último terço dedicado inteiramente aos Kayabi do Rio dos 

Peixes~, viu-se enganado e iludido, de forma infame,pela 

INDÚSTRIA DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, a ponto de ser con 

vertido em principal prova CONTRA os Kayabi que sempre pr~ 

curou defender! 

49. Neste ponto, faz-se necessária uma digre~ 
- sao. 

50. Os dois "mapas geográficos de lavra do Pa 

dre Johann Dorstauder", a que PARAGUASSÚ ÉLERES alude, - nao 

constituem MAPA ALGUM: trata-se de toscos croquis, desenh~ 

dos livremente pelo Padre Dornstauder, no puro intuito de 

descrever uma viagem e os trabalhos de pacificação dos Ka 

yabi que, então, desenvolvera. 



53. E, a fls. 754 dos 
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ÉLERES fez juntar cÓpia da carta com que teria respondido 

à solicitação do Padre Dornstauder: 

,.. 

"Pr-e z ado padre João 
Sua carta chegou quando já havíamos conclui 
do as cópias dos desenhos dos mapas. Assim~ 
estou devolvendo-os para Cuiabá,e agradeço 
a ajuda que ele nos deu no curso da questão 
que tramita no Supremo Tribunal Federal. 
Quanto às datas de chegada dos Kayabi à par 
te baixa do Rio dos Peixes,eu já havia de~ 
cri to dessa forma no meu Laudo Pericial.Creio 
que não há nenhum contrasenso nesses fatos. 
O que é necessário é desarmar espíritos qu~ 
to ao preconceito em relação aos que compra 
ramas terras.Juridicamente,aquela época, Õ 
Estado de Mato Grosso podia vender e os pro 
prietários podiam comprar.Ambas as partes 
eram juridicamente capazes.Assim,não houve 
11invasão11.É necessário analisar a exegese 
da questão.O ato de compra-venda não foi um 
ilicito,mas sim um ato administrativo sim 
ples.Era a lei da época. 
E no momento,os proprietários não postulam 
rehaver as terras.Por mandamento constitu 
cional(constituição de 1967 a 1969)as ter 
ras são dos indios. 
Creia,meu caro Padre João que seus amigos 
Índios não correm o menor risco de perderem 
a terra e a ação judicial não visa esse des 
fecho.A Legislação brasileira é amplamente 
protetora das terras indígenas. 
Renovo o agradecimento pela profunda ajuda 
que o senhor nos deu em permitir que copia~ 
semos os mapas,o que.revela sua alta consci 
ência histÓrica,posto que eles extrapola; 
os meros interesses administrativos da pre .•.. 
lazia para entrar no amplo interesse histo 
rico brasileiro. 
Creia na minha cordialidade, 
(ass) PARAGUASSÚ ÉLERES 
(Doe. nll 13) 

54. Quanta torpeza! 

55. Qual Judas, beijando o rosto do Senhor, en 



• 
M1~18T,RIO PÚBLICO FEDERAL 

Padre Dornstauder lhe · dera, ao ceder os originais dos "ma 

pas" que serviriam à negação da presença histórica dos 

"seus amigos Índios" •.. 

56. Mas o que importa notar, para o desfecho 
' 

desta Ação, é que a carta de PARAGUASSÚ ÉLERES constitui 

escandalosa prova de que tal Assistente Técnico integrava 

a "INDÚSTRIA DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA": 

a) PARAGUASSÚ ÉLERES fala em nome do Autor 
da Ação, ao consignar: 

"··· agradeço a ajuda que ele nos deu 
no curso da questão que tramita no Su 
premo Tribunal Federal"; 

b) PARAGUASSÚ ÉLERES ~ ADVOGADO,lembre-se! 
reconhece que as terras são indigenas, fre~ 

r 
te a preceito constitucional: 

"E no momento,os proprietários não po~ 
tulam rehaver as terras.Por mandamento 
constitucional(Constituição de 1967 a 
1969) as terras são dos indios" 

"A legislação brasileira é amplamente 
protetora das terras ind:igenas"; 

e) PARAGUASSÚ ÉLERES ~ ADVOGADO,repita-se! 
confessa os objetivos da "INDÚSTRIA DA 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA": 

"Creia,meu caro Padre João que seus a 
migos Índios não correm o menor risc~ 
de perderem a terra e a ação judicial 
não visa esse desfecho."; 

d) PARAGUASSÚ ÉLERES ~ o ADVOGADO,insista 
-se! ~, embora reconheça que,por mandamen 
to constitucional,"as terras são dos í.i;° 
dios11,e que''a legislação brasileira é ampli 
mente protetora das terras indigenas", atri 
ve-se a sustentar,na defesa dos adquirentes 
de TERRAS INDÍGENAS,o seguinte FUNDAMENTO 
DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA de ter 
ras Ln d Í ge n a a : 

"0 que é necessário é desarmar 
tos quanto ao preconceito em 

espir~ 
relação 



_) 
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foi um ilicito,mas sim um 
trativo simples .Era a lei da época. 11 

57. Basta, pois, que as partes - vendedor eco~ 

sejam capazes, para que se legitime a alienação prador 

de TERRAS INDÍGENAS. 

58. Era essa, sim, "a lei da época", mas apenas 

no Estado de Mato Grosso, onde foi implantada, com o bene 

plácito dos próprios governantes, a "INDÚSTRIA DA DESAPRO 

PRIAÇÃO INDIRETA11! 

59. A referida carta de PARAGUASSÚ ÉLERES cons 

titui, assim, por si, documento suficiente a comprovar a 

FALSIDADE DA PROVA produzida por tal Assistente Técnico. 

60. Presta-se, ainda, a desqualificar a engenh~ 

sa montagem de mapas com que, a pretexto de estar superpo~ 

do os "croquis" do Padre Dornstauder à carta RADAM BRASIL 

resultando na plotagem de fls.752 dos autos da Ação Ci 

vel Originária n2 297-4-MT ~, procurou PARAGUASSÚ ÉLERES 

convencer que, 

"Tomando os elementos desta cartografia 
quase tosca,porém amarada ao Igarapé Coatá, 
e comparando-os com os do RADAMBRASIL, veri 
fica-se que DO LOCAL DE ONDE O PADRE JOÃÕ 
OS CONDUZIU,acima do Salto do TatuÍ(que não 
era território imemorial)E A RESERVA ATUAL, 
DISTAM 140Km(cento e quarenta quilômetros) 
pelo curso do Rio dos Peixes.(Anexo 8.l).11 

(fls. 22 do V. Acórdão rescindendo) 



61. Ocorre que os croquis 
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Dornstauder ficaram em poder de PARAGUASSÚ ÉLERES de 10 de 

fevereiro de 1983 a 15 de março de 1983, pelo menos, como 

provam as cartas trocadas entre ambos(Docs.ns.12 e 13). 

62. Isso é suficiente para que tais originais- 

e as cópias que deles foram extraídas~ percam a presug 

ção de autenticidade de que disporiam, se não tivessem fi 

cacto em poder de PARAGUASSÚ ÉLERES e daqueles em nome dos 

quais falou, ao agradecer "a ajuda" do Padre Dornstauder, 

"rio curso da questão que tramita no Supremo Tribunal Fede 

ral". 

63. Essa pesada suspeição impede que a montagem 

fabricada por PARAGUASSÚ ÉLERES mereça qualquer considera 

ção e,por isso, expressamente ora é argilida a FALSIDADE de 

tal PROVA. 

64. Veja-se, todavia, que de qualquer sorte 

mesmo que não fosse FALSA a montagem cartográfica produz! 

da por PARAGUASSÚ ÉLERES ~ de nada serviria à demonstra 

ção da inexistência do habitat Kayabi em toda a região das 

cercanias do rio dos Peixes. 

65. É que a distância de 40 km (como quer EXPE 

DITO ARNAUD) ou mesmo de 140 km (como inventou PARAGUASSÚ 

ÉLERES), entre as aldeias de um grupo indigena com as ca 

racteristicas culturais dos Kayabi ~ que se dedicam à ca 
ça e à pesca, atividades necessariamente desenvolvidas em. 

vastas porções de terra~ não descaracteriza o habitat in 

dÍgena: especialmente tratando-se do curso de um rio - via 

própria ao deslocamento de Índios~, certamente que adi~ 

tância de 140 km, rio abaixo ou rio acima, jamais imped! 



ria que os Kayabi os 

fainas. 
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66. Esse argumento de PARAGUASSÚ ÉLERES para 

negar a presença Kayabi no baixo curso do rio dos Peixes, 

próximo à foz no rio Arinos e a jusante do Salto Kayabi, 

não tem, assim, qualquer consistência. 

67. Prosseguindo-se no exame do laudo de PARA 

GUASSÚ ÉLERES, na parte em que constituiu fundamento do 

douto voto condutor, tem-se a seguinte transcrição: 

"Por outro lado, o cotejo das onze inform~ 
çÕes retro citadas do trabalho de G. Grünberg 
com o mapa do Padre João permitirá aos Exce 
lentíssimos Senhores Ministros do Suprem~ 
Tribunal Federal terem a idéia exata da der 
rota itinerária dos Índios Kayabi,e da jo; 
nada missionária que os arrebanhou para u; 
trecho à jusante do Salto em trecho do Rio 
dos Peixes onde não havia Índios Kayabi a~ 
tes de 30 de setembro de 1960,data em que, 
conforme anais do Padre João,fato inclusive 
registrado numa fotografia,ocorreu a insta 
lação do atual posto TATUÍ,topÔnimo igual· 
mente trazido do sítio à montante do salt; 
(onde era HABITAT PERMANENTE dos Kayabi, no 
Rio dos Peixes, ate 1960).11 

(fls. 22 do V.Acordão rescindendo,grifamos) 

68. Note-se que PARAGUASSÚ ÉLERES afirma, text~ 

almente, que, pelo menos A MONTANTE DO SALTO, ATÉ 1960, OS 

KAYABI TINHAM HABITAT PERMANENTE! 

69. Guarde-se na memória essa afirmação,para, a 
I 
1· 

diante, cotejá-la com suas esdrúxulas conclusões. 

70. No que tange às referências a Grünberg, a 

trás já se mostrou que PARAGUASSÚ ÉLERES procurou extrair 

ilações construidas sobre o DESCONHECIMENTO daquele cien 



tista e, - n ao , calcá-las sobre informações 
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por 

sua obra. 

71. É ainda PARAGUASSÚ ÉLERES,no douto voto con 

dutor: 

"Finalmente existe a prova do ato dernar-c at.o 
rio executado pelo Agrimensor do Governo de 
Mato Grosso,de que em 1958 não havia Índios 
nas terras dos lotes SANTA CRUZ, TUPI, HAIS 
e SÃO LUIZ(doc.87 a 90 da inicial)." 
(fls. 22 do V.Acórdão rescindendo) 

72. E que "prova" é essa? Os documentos ns.87 a 

90, oferecidos com a petição inicial(Docs.ns.14 a 17). 

73. Ora, é verdadeiramente acintoso que PARA 

GUASSÚ ÉLERES houvesse citado, como prova na qual arrimou 

suas conclusões, nada mais, nada menos, do que os memori 

ais descritivos que constam dos processos administrativos 

de alienação das terras, constituídos na soturna repart_!. 

ção matogrossense INTERMAT, e firmados por11 topógrafos", que 

procediam a "medições" e "demarcações" de conformidade com 

o processo detalhadamente explicado pelo ilustre e insus 

peito Senador JOSÉ FRAGELLI, ex-Governador do Estado de Ma 

to Grosso, em depoimento prestado perante a Comissão Parla 

mentar sobre Assuntos Fundiários, verbis: 

"Os títulos em Mato Grosso são conhecidos: 
títulos de prancheta.Todos eram feitos em 
pranchetas do longo da Cuiabá-santarém,pode 
ser que tenha meia-dúzia de títulos cujos 
requerentes tenham feito a medição e demar 
cação.Mas mesmo meia-dúzia e difícil. Antes 
da Cuiabá-Santarem,a região tambem era pene 
trável,porque ali já havia empresas antigas 
de exploração de borracha, de seringais etc., 
mas nunca ninguém se deu ao trabalho de fa 
zer a medição.E seria muito interessante, 
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fa , 
_ iario, 

que,mesmo que demorasse,mandasse fazer, por 
exemplo,em Mato Grosso,um levantamento,diga 
mos,dos titulos:dar as datas das respecti= 
vas medições e demarcações e tambem o nome 
dos agrimensores. V.Exas. iam ver que Mato 
Grosso bateu o recorde mundial de ubiqtlida 
~.V.Exas.iam ver os mesmos agrimensores me 
dindo terras,no mesmo dia,a centenas e cen 
tenas de quilômetros de distancia.Todo mu~ 
do conhece isso.E vou dizer mais:muitos des 
ses agrimensores foram,e ainda são,os maio 
res proprietarios de terras e estão venden 
do títulos.Não sei se eles mesmos mediram 
as terras dos títulos definitivos que eles 
têm.Hoje estão lá,são senhores capitali~ 
tas,porque,fazendo medição aqui e acolá, co 
nheciam as áreas e tiraram,por aquele pro= 
cesso de procuraçÕes,centena de milhares de 
hectares." 
(Doe. n2 18, grifamos) 

74. Como se vê, o depoimento de uma das mais e 

minentes figuras políticas do Estado de Mato Grosso retira 

toda credibilidade que se poderia outorgar aos documentos 

fornecidos pelos Órgãos fundiários de Mato Grosso. 

75. Mais do que isso, o reconhecimento de queos 

títulos concedidos são "TÍTULOS DE PRANCHETA" desnudou uma 

nova modalidade de estelionato, porquanto,embora tais tit~ 

los dominiais não se mostrem idôneos para a materialização 

no terreno, são usados como fundamento do pleito reivindi 

catÓrio. 

76. Havendo o V.Acórdão rescindendo utilizado,à 

guiza de fundamento,o laudo firmado por PARAGUASSÚ ÉLERES 

-. que expressamente se refere ao "ATO DEMARCATÓRIO EXECU 

TADO PELO AGRIMENSOR DO GOVERNO DE MATO GROSS0'1 ( fls. 22 do 

V.Acórdão rescindendo),como uma das 11PROVAS11em que se apoi 



ou sua conclusão de que a área 

tui habitat imemorial dos Kayabi ~ resulta evidente que o 

V. aresto rescindendo FUNDOU-SE EM PROVA FALSA. 
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77. Presente está, assim, mais uma vez, a prev! 

são do art. 485, VI, do CÓdigo de Processo Civil, a 

jar a rescisão do V. julgado. 

ense 

78. É o que já está provado e será amplamente 

comprovado, também, no decorrer da instrução desta 

Rescisória. 

Açao 

79. Importa prosseguir, no exame do laudo ofere 

cido por PARAGUASSÚ ÉLERES, na parte acolhida pelo douto 

voto condutor, agora sem a transcrição dos trechos respe~ 

ti vos: 

"E, nesse sentido,enuncia outros dados, ::10 

curso de seu laudo(como os de fls.687 e se 
guintes),além de responder,ao primeiro qu; 
sito das Rés,que a (fls.701)" - 
(fls.22 do V.Acórdão rescindendo) 

80. Neste passo à falta de transcrição dos 

trechos a que se reporta o douto voto condutor~, é mis 

ter deduzir que, excluídas as fls. 698, !!'.! fine, e 699(PºE· 

que adiante transcritas), a referência talvez abranja o 

texto de fls. 687 a 698 dos autos da Ação cível Originária 

n2 297-4-MT, que contém as passagens do laudo de PARAGUAS 

SÚ ÉLERES constantes do incluso Documento n2 19. 

81. A vaga referência do douto voto condutor a 

"OUTROS DADOS", bem como a falta de indicação precisa de 

sua localização ( "COMO OS DE FLS. 687 E SEGUINTES 11) autoriza 

a presunção de que esses OUTROS DADOS, não explicitamente 



trazidos ao conhecimento do Colendo 
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formalmente os fundamentos do V. decisum rescindendo e,por 

isso, não são aqui analisados, um a um. 

82. De qualquer sorte, contudo, no trecho de 

que se trata, PARAGUASSÚ ÉLERES nada mais fez do que utili 

zar argumentos já expendidos por JURANDIR BRITO DA SILVA e 

EXPEDITO ARNAUD, razão por que se lhes aplica a refutação 

atrás aduzida. 

83. Na transcrição de PARAGUASSÚ ÉLERES, pross~ 

gue o douto voto condutor: 

"A Reserva situa-se no Município de Joara e 
desde o dia 30 de setembro de 1960 foi ocu 
pada por um grupo de Índios Kayabi, conduzi 
dos pelo Padre Johann Dornstauder e o ÍndiÕ 
Yapariup/Chico,desde a antiga aldeia na mar 
gem esquerda do Rio dos Peixes,a montante 
do Salto do Tatui. (Anexos 1.1,6.1/2/3/4).11 

(fls.23 do V.Acordão rescindendo,grifamos) 

84. Esta passagem tem o condão de confirmar,· 

mais outra vez, o habitat imemorial dos Kayabi, na região 

às margens do rio dos Peixes: "ANTIGA ALDEIA NA MARGEM ES 

QUERDA DO RIO DOS PEIXES, À MONTANTE DO SALTO DO TATUÍ11• 

85. Está, a esta altura, totalmente abandonada 

a tentativa de se colocarem os Kayabi "NAS CABECEIRAS1' do 

rio dos Peixes, já se admitindo, como marco de sua prese~ 

ça, o "SALTO DO TATUI"! 

86. Continua a transcrição de PARAGUASSÚ ÉLE 

RES, no douto voto condutor: 

11É certo que a Reserva em epígrafe nao era 
habitada antes daquela data,tal como apenas 



para evitar repetição já referimos nas re~ 
postas dos quesitos anteriores e dos AUTO 
RES, e conforme duas provas cartográficas: 
o mapa etnohistÓrico do Brasil,de Curt Nimu 
endaju(Anexo 7.1.) e dois mapas de autoria 
do Padre Johann Dornstauder(Anexos 6.),onde 
se verifica que as posições das aldeias f~ 
cam na parte superior do rio dos Peixes,aci 
ma do Salto do Tatui,portanto,longe do si 
tio topografico onde incidem os lotes de 
terras do AUTOR." 
(fls. 23 do V.Acórdão rescindendo,grífamos) 
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87. Sobre as duas "PROVAS CARTOGRÁFICAS", já se 

falou, atrás: 

a) o uso do mapa etnohistÓrico de NIMUENDA 
JÚ constitui,novamente,a utilização da e; 
tranha técnica de trazer o desconheciment~ 
de alguém para servir como prova; 
b ) o uso dos "mapas" - na verdade,meros ~ 
quis rudimentares - de Padre Dornstauder ---r - 
esta comprometido pela suspeiçao que pesa 
sobre a autenticidade de tai~ documentos, 
depois de permanecerem,mais de mês,em mãos 
de PARAGUASSÚ ÉLERES e daquelesa quem repr~ 
senta. 

88. Sendo esta as 11PROVAS" em que se esteia PA 

RAGUASSÚ ÉLERES ~ cujas conclusões foram abrigadas pelo 

douto voto condutor~, ficam formalmente rotuladas como 

FALSAS, a propiciar, outra vez, a rescisão do V. Acórdão 

rescindendo, com arrimo no art. 485, VI, do CÓdigo de Pro 

cesso Civil, como será provado no decorrer da 

processual. 

instrução 

'\ 

89. Não obstante, ressalte-se que volta PARA 

GUASSÚ ÉLERES a confirmar as posições das aldeias Kayabi 

"NA PARTE SUPERIOR DO RIO DOS PEIXES,ACIMA DO SALTO TA 

TUÍ" - o que repete o reconhecimento do habitat Kayabi na 



o 

regiao daquele rio, tendo, como marco 

TATUÍ"! 
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90. Note-se, por fim, que, ao asseverar que tal 

Salto Tatui fica "LONGE" das terras de que trata a Ação,PA 

RAGUASSÚ ÉLERES imprimiu forte dose de subjetivismo a tal 

conceito - impregnado do entendimento corrente no mundo ci 

vilizado quanto às caracteristicas da POSSE - e, por is 

so, é de ser desprezada tal qualificação, na medida em que 

não se inspirou nos parâmetros que definem o habitat indl 

gena. 

91. Segue o douto voto condutor, ainda acolhen 

do o laudo de PARAGUASSÚ ÉLERES: 

"E conclui, a fls. 698,sobre o 
imemorial dos Kayabi: 
11Feito o registro e lançada a hipótese, co~ 
plementamos a resposta de que apenas dois 
são os "habitat" imemoriais dos Kayabi: 
1 - O da faixa de terras mesopotamicas en 

tre os Rios Verde e Paranatinga,no Mato 

"habita t11 

Grosso. 
2 - O da margem direita do Rio Teles Pires, 

antigo Posto do SPI,no Para." 
(fls. 23 do V.Acordão rescindendo,grifamos) 

92. Eis, aqui, a consumação do FALSO! 

93. Olvidado de que, antes, havia expressamente 

reconhecido a antigüidade da presença Kayabi no rio dos 

Peixes - ainda que só 11à montante do Salto do Tatu.i.11, ou 

ainda que só "nas cabeceiras" do Rio dos Peixes -,atreve 

-se PARAGUASSÚ ÉLERES(talvez também convencido,como EXPEDI 

TO ARNAUD, de que só suas conclusões seriam lidas)a omi 

tir,dentre os locais de habitat imemorial dos Kayabi,o rio 

dos Peixes! 



94. Mais nada é preciso 
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taro V. aresto rescindendo alicerçado em PROVA absoluta 

mente FALSA, a permitir a rescisão, nos termos do art.485, 

VI,do CÓdigo de Processo Civil. 

95. Procurando forrar-se às conseqüências do 

falso praticado, PARAGUASSÚ ÉLERES a seguir tenta justif! 

cara exclusão, na transcrição do douto voto condutor: 

"Quanto aos si.tios da margem do Rio dos Pei 
xes ~ quer à montante,quer à jusante do 
Salto do Tatui,esta Assistência Técnica não 
os considera"habitat" imemorial,pelos se 
guintes motivos: 
1 - O Padre João Dornstauder iniciou sua 
campanha catequética em 1955 e, em seu mapa 
(anexos 6.),registra "ALDEIAS ATUAIS" nesse 
mesmo ano.Ora,em 1958,o Professor J.G. Mel 
cher publica a lª Edição de "ÍNDIOS"que, co 
mo já vimos,nem ao menos faz referência ã 
Kayabi,no Rio dos Peixes.Portanto,o regi~ 
tro do Pe.João,em 1955 deve se referir a um 
dado muito recente àquela época." 
(fls.23/24 doV.Acordão rescindendo, grif~ 
mos) 

96. O cinismo de PARAGUASSÚ ÉLERES,a esta altu 

ra, excede as raias do concebivel! 

97. Então,porque o Pe.Dornstauder consignou, em 

seu croquis, feito em 1955, que as anotações feitas se re 

feriam a ALDEIAS ATUAIS, significou isso que se tinham ins 

talado naquele momento? ... 

98. O absurdo é tanto, que até custa comentá- 

-lo! 

99. Figuremos a situação que PARAGUASSÚ ÉLERES 

inventou: estavam os Kayabi nos rios Verde,Paranatinga e 



Teles Pires, seu Único habitat imemorial, 
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de 

quilômetros do rio dos Peixes, postos em sossego,quando ti 

veram noticia(?!) de que o Padre Dornstauder rumava para 

o rio dos Peixes.Apressaram-se os Kayabi,então,em também 

dirigir-se para o rio dos Peixes(provavelmente ansiosos de 

se submeter à ação catequética do Padre Dornstauder)e,· em 
lá chegando, instalaram rapidamente suas ALDEIAS a montan 

te do Salto Tatuí, para,lá,serem encontrados pelo Padre 

Dornstauder,o qual, por isso, consignou tratar-se das AL 

DE IAS ATUAIS, porque era 11MUITO RECENTE" (talvez de horas) a 

ocupação por ele encontrada .•. 

100. Melhor do que isso,só em novela de televi 

são! 

101. Tal acinte serve muito bem, entretanto,para 

configurar o falsum cometido por PARAGUASSÚ ÉLERES e, por 

conseqüência, permitir a rescisão do V.julgado rescinden 

do, na aplicação do art. 485, VI, do CÓdigo de Processo Ci 

vil. 

102. Assim continua a "justificação" de PARAGUAS 

SÚ ÉLERES, na parte transcrita pelo douto voto condutor: 

11Não havia,portanto,"imemorialidade11de ocu 
pação indígena à montante do Salto Tatuí e; 
1955,salvo a registrada no mapa de Curt Ni 
muendajÚ para os Índios Timauan e Tapayunã 
(anexo 7.1),em 1820,observando-se que naque 
la mesma micro região geográfica,o Projet~ 
RADAMBRASIL (anexo 8~l)registra um provado· 
de nome ITAPAIUNA,que talvez deva sua topo 
nÍmia à histórica ocupação daqueles Índios 
no passado e que hoje nem mais habitam are 
g í.ao " 
(fls. 24 do V. Acórdão rescindendo) 

103. É, outra vez, a utilização da • ft • ignorancia 



alheia, para provar a inexistência 
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104. Constrange verificar como PARAGUASSÚ ÉLE 

RES consegue conspurcar a meritória obra de Curt Nimuenda 

jÚ - como já havia sido feito com Grünberg e outros 

na medida em que, ao invés de servir-se dos conhecimentos 

efetivamente transmitidospelo autor, movimenta-se apenas 

nos espaços em branco deixados pelos cientistas.para ten 

tar provar suas fraudulentas teses, esgrimindo com o que 

NÃO SOUBERAM aqueles estudiosos. 

105. Assaz interessante,todavia,é notar que PA 

RAGUASSÚ ÉLERES ~ assim como JURANDIR BRITO DA SILVA ou 

EXPEDITO ARNAUD -,a despeit'o de afirmar que é "RECENTE11 

a presença Kayabi no Rio dos Peixes, em momento algum elu 

cida a automática dÚvida que vem a qualquer espírito: se 

os Kayabi do rio dos Peixes lá não estavam desde tempos 

imemoriais, então DE ONDE VIERAM, mesmo que fosse para se 

situar apenas "a montante do Salto Tatu:i.11 ou "rias cabecei 

ras"daquel-e rio? 

106. A ousadia de tais experts não chegou a lhes 

permitir a afirmação de que seriam,os Kayabi do rio dos 

Peixes, os mesmos Kayabi dos r.ios Verde,Paranatinga ou Te 

les Pires. 

107. Então, como ficamos? Ou,como já se disse 

alhures, "SERIAM OS DEUSES ASTRONAUTAS?" 

108. Afigura-se patente a inverdade contida nas 

assertivas de PARAGUASSÚ ÉLERES, de muito suficiente ao re 

conhecimento da falsidade da prova em que se escudou o V. 

aresto rescindendo(art.485,VI,do CÓdigo de Processo Ci 

vil). 



109. 

das palavras de PARAGUASSÚ ÉLERES, com o seguinte trecho: 
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"2 - Quanto à ocupação no sitio atual,inici 
ada em 30 de setembro de 1960, além de 
ser posterior àquela, acima do Salto, 
ainda tem sobre si a agravante de não 
ter sido decidida moto próprio da tri 
bo,posto que feita sob a ingerência de 
elemento estranho ao corpo social de 
grupo - o que lhe provocou,inclusive,a 
cisão do tribo,seguindo uma parte para 
o XingÚ e outra com o Padre João e o 
Índio Chico.A própria administração f~ 
deral deixa implícita a infante ocupa 
ção,quando na Expedição de Motivos prÕ 
pÕe a criação de RESERVA para 11ATRA 
ÇÃ011, o que não ocorreria s e já houve's' 
se tradição e ancianidade. 11 - 

(fls. 24 do V. Acórdão rescindendo) 

110. Tanto o 11 si tio atual 11 ( abaixo do Sal to Kay~ 

bi ou Tatui), como o "sitio anterior" (acima do mesmo Sal 

to), por sua proximidade, estão, ambos, abrangidos pelo 

habitat imemorial Kayabi, assim descrito pelo Padre JOÃO 

EVANGELISTA DORNSTAUDER, a pessoa que melhores condições 

tem, para fazê-lo: 

11ÁREA DOS KAYABI TATUÊ EM 1950 - ver mapa a 
nexo. 

2.1 - No oeste: a margem do Rio Arinos,lado 
direito, desde a barra do Rio dos Pei 
xes até a do córrego são Miguel. - 
No sul: o mesmo córrego são Miguel. 
No norte: o baixo curso do Rio dosPei 
xes. 
No leste: o mesmo Rio dos Peixes cbm 
suas cabeceiras mais orientais. 

2.2. -As cabeceiras formando um amplo 1~ 
que, ultrapassam um pouco o paralelo 
12. O curso mestre do rio, formando 
um grande arco,procura o norte. Alcan 
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çando o paralelo 11, o rio toma uma dire 

ção francamente oeste, obrigado pela Serra 

Cajabis (nome popular que aparece nos ma 

pas. Essa serra acompanha o rio no lado d~ 

reito desde a região dos seus formadores 

mais orientais até a confluência no rio 
Arinos. Ela mesma separa as águas do Rio 

dos Peixes das do Teles Pires e Rio Verde 

aoleste; e das águas do rio Matrinchã (ou 
são João da Barra)e rio Apiaká no norte. 

2.3 - Enquanto a margem do rio Arinos apresenta 

um limite como que linear, o córrego são 

Miguel, como limite~ inclui toda a faixa 
de terra banhada pelas suas cabeceiras e 

, 
de seus correges afluentes. Enquanto o Rio 

dos Peixes, como limite, inclui a Serra 
\ 

dos Cajabis que o flanqueia, com todos os 
, 

correges das suas vertentes. 

são portanto, formações geográficas bem de 

terminadas que delimitam a TERRA TATUÊ; e, 

ao mesmo tempo permitem a comunicação.e lo 

go mais, também a penetração e invasão. A 

serra Cajabis, do lado leste, aá passagem 

diretamente às terras dos Kayabi do rio Te 

les Pires." 

(Doe. nº 8) 

111. Irrelevante, por isso, que os Kayabi se t~ 
r 

nham aldeado a jusante ou a montante do Salto, a instân · 

!_ 
,; 

cias de alguém, já que, de qualquer forma, estavam em ter 

ritÓrio Kayabi. Consulte-se o seguinte croquis,já aprese~ 

tado a fls. 96 desta petição. 
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112. Quanto à argüição 
Motivos que justificou a criação 
consigne-se que: 

MIINIST.aRIO PÚBLICO FEOI.J'!AL 

a) a alusão a ºATRAÇÃO" dos Índios é fácil 
de compreender,enquanto s~ tenha por prese~ 
te a verdade de que essa area Indígena ocu 
pou extensão de terras MUITO MENOR do que õ 
efetivo território Kayabi,dai porque,de qualquer 
modo,para que os Kayabi se confinassem no 
pequeno espaço qve lhes foi destinado, sem 
pre seria necessario efetuar-se sua 11ATR1t 
ÇÃQII; 
b) os próprios experts se incumbiram de re 
latar a tragédia por que passou parte_ dos 
Kay~bi do rto dos Peixes,com~a aplicaçao da 
erronea política de transferencia de indios 
para o Parque Indígena do Xingu ~afim de 
que, lá, coabitassem com os que ocupavam imemo 
rialmente aquelas terras~, sendo,pois, nã 
tural que,uma vez garantida aos KayaQi sua 
terra ancestral,houvesse a preocupaçao de 
também assegurar,aos Índios,removidos ·, de 
seu habitat, o retorno ao proprio terri torio. 

113. Encerrada a citação dos laudos periciais, 
o douto voto condutor deixou explicitado,formalmente,que: 

....... 
117. Esses elementos firmaram nossa convie 
ção de que, na verdade, a área da alienação 
dos lotes pelo Estado de Mato Grosso aos Au 
tores não era habitat imemorial dos Kayabi~ 
para ali conduzidos, a partir de 1955,e, s~ 
bretudo, em datas posteriores, levando,de 
pois, à criação da Reserva Indígena Kayabi~ 
pela FUNAI, ainda que nao conseguindo mante- 
-los congregados em área demarcada. 11 
(fls. 25 do V. Acórdão rescindendo) 

14. Eis, ai, a RELAÇÃO DE CAUSALIDADE necess~ 
ria a que a comprovação da FALSIDADE DA PROVA conduza à 
rescisão do V. aresto rescindendo,como requer a UNIÃO FED! 
RAL, nos estritos termos do que estabelece o CÓdigo de Pro 
cesso Civil: 

"Art. 485 .A sentença de mérito, transitada. em 
julgado, pode ser rescindida, quando: 

J . ' ........................................... 
VI - se fundar em prova, cuja falsidade t~ 
nha sido apurada em processo criminal ou se 



ja provada na própria ação 
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Vg) GEORG GRUNBERG 

1. A prova mais inequívoca da FALSIDADE dos 

"laudos" apresentados por JU:B.ANDIR BRITO DA SILVA, EXPEDl_ 

TO ARNAUD e PARAGUASSÚ ÉLERES foi trazida, pelo próprio 

EXPEDITO ARNAUD, para os autos da Ação Civel Originária 

nº 297-4-MT, a suas fls.578/652(Doc.nº 28):consiste no 

texto integral de GEORG GRUNBERG,que tem o titulo "CONTRI 

BUIÇÕES PARA A ETNOGRAFIA DOS KAYABÍ DO BRASIL CENTRAL", 

em tradução de Eugênio G.Wenzel. 

2. Cumpre assinalar. que tanto JURANDIR BRITO 

DA SILVA, como EXPEDITO ARNAUD e PARAGUASSÚ ÉLERES, servi 

ram-se de tal texto, em fartas citações, nos respectivos 

11laudos11(fls.7/8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 e 22 do 

V. Acórdão rescindendo, Doe. nº 1). 

3. Todos os três experts,no entanto, soneg~ 

ram, de seus 11laudos", as mais clamorosas provas de que 

toda a regiao do rio dos Peixes~ DESDE A SUA FOZ,ATÊ AS 

CABECEIRAS~ constituía IMEMORIAL HABITAT KAYABI,pois d~ 

losamente deixaram de indicar as seguintes informações so 

bre essa imemorialidade, constantesdo texto de Grilnberg: 

"0 já mencionado artigo de Dale 
(1967) que,como diretor do Summer 

Kietzman 
Institu 

I 

te of Linguistics,tinha acesso a informa 
çÕes adicionais,deu aparentemente pouca i; 
portância às noticias dos missionários cã 
tÓlicos.A respeito dos Kayabi ele diz os; 
guinte: 
'A rather large tribe,probably numberingin 
excess of 1,000, sometimes classified as 
Kawahib,but probably notas close related 
to groups 4-8 as they are each other. A 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
those of the rio dos Peixes are quite pe~ 
ceful,but seldom contacted;'" 
(fls.590 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 28, grif~ 
mos) 

"Castelnau relatou também de outro 
mante que percorrera muito aquela 
dos 

infor 
regi ao 

Bacchayris,qui habitent les sources 
de l'Arinos, sont des moeurs tres douces; 
••• ; ils sont en guerre avec les Cajahis. 111 
(fls.602 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 28, grifa 
mos) - 

"Em 1848,Joaquim Alves Ferreira, 
dois anos antes para o cargo de 
Geral dos Indios da Provincia de 

nomeado 
Director 

Matto 
Grosso,recolhia informações sobre 33 tri 
bosque Karl von den Steinen teve a oport~ 
nidade de ver no Archivo da Directoria dos 
Indios em Cuiabá,publicando em 1894 alguns 
trechos em lingua alemã(l894:389,548-552). 
No original(Ferreira 1905),os Kayabi são 
mencionados laconicamente:11Tudo o que se 
sabe dos Cayabis hé que são bravios e indo 
mitos e habitão a margem do Paranatinga a 
cima do salto.são inimigos dos Bacahiris" 
(p.87).Numa lista,seu número é dado como 
desconhecido e o seu habitat as "Cabecei 
ras do Paranatinga" (p. 80) .Na mesma lista 
fala-se de duas outras tribos: "Tapanhumas- 
800-Ribeirão do Tapanhuma,Confluente do ~ 
rinos;Nambiquaras - 600 - Rio do Peixe,Con 
fluente do Arinos"(p.81).E, mais adiante: 
11Nambiquaras:Conhece-se huma horda de huns 
600 desses selvagens que habitão as vizi 
nhanças da confluencia do rio do Peixes 
com o Arinos.Sustentão-se da caça,da pe~ 
ca,e de alguns fructos da terra que culti 
vão com instrumentos de pás e pedra. Vive~ 
em estado habitual de guerra com os outros 
indios, e particularmente com os Apiacas, 
a quem facem todo o mal que podem. 11 
(fls.603 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 28, grif~ 
mos) 

; 
! 

i 1 

'1 
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de 
dos Tapanhunas,que muito se pa 

recem com as dos Kayabi e dos Apiaka(p.91)." 
(fls.608/609 da ACOr.297-4-MT,Doc.nº 28,gr! 
famos) 

"A l!l de maio de 1965 a colônia foi desmem 
brada da administração de Diamantino e el; 
vada a municÍpio independente de Porto dos 
GaÚchos,sendo Guilherme Mayer seu primeiro 
prefeito.Seus limites são a oeste o Arinos 
até a embocadura do Juruena,ao norte o mu~i 
cipio de Aripuanã ~ mais ou menos 10 graus 
e 20 minutos de latitude sul~, a leste o 
divisor de águas da Serra dos Caiabis e, ao 
sul, o Rio Souza Azevedo.Deste modo,o muni 
cÍpio inclui o Rio dos Peixes e o territÓ= 
rio dos Kayabi la existentes. 
Para os índios das redondezas,especialmente 
os Kayabi e os "Beiços-de-Pau", esta prime! 
ra ocupação estável em seu território prov.9. 
cou grandes mudanças. Ja em abril de 1955 o 
primeiro grupo de Kayabi chegou a pé até a 
Gleba Arinos,sendo ali amigavelmente recebi 
do.Desde então verificaram-se outras visi 
tas,que nunca levaram a conflitos." 
(fls.617 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 28, grif~ 
mos) 

"Os irmãos Villas-Boas também tinham noti 
cias de um grupo Kayabi."bravo"no Rio do; 
Peixes(Tatui): 
11 ••• alem dos Kayao Í já pacificados que ali 
trabalhavam,era também o acampamento visit~ 
do, segundo informa Orlando Villas-Boas,por 
Kayabi bravos denominados por seus irmãos 
"mansos11 - Tatuê. 
( Simões 1963: 81) '1 
(fls.630 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 28, 
mos) 

grif~ - 

"Em 1940, a Missão Anchieta transferiu-se 
mais para leste., para Utiari ti - que também 
se encontra junto à linha telegráfica~ e 
tentou ganhar influência sobre os Nambikwa 
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ra,especialmente desde 
com uma missão protestante 
estabelecida no mesmo local, sem 
êxito(Oberg 1953;84s e 98;Boglár 
ss).Desde então.também atuava em Utiariti o 
missionario austriaco pe .João Evangelista •/ 
(Hans)Dornstauder SJ,que de forma crescente 
passou a estender a ação missionária a ou 
tras tribos indígenas e,como extraordinári~ 
conhecedor de indios,colocou a assistênci~ 
social em primeiro plano.Em 1953 ele vis~ 
tou,sistematicamente,todas as aldeias dos 
( ... )(Pereira 1964:106)e também os 23 Kaya 
bijunto ao Posto José Bezerra.Em julho d~ 
ano seguinte,visitou novamente este Posto e 
soube,por Puruta'i e pelo "Capitão Sabino", 
que um grupo maior de Kayabi selvagem vivia 
no Rio dos Peixes(Tatui).Decidiu localiza 
-los na estação seca seguinte,junto com Sa 
bino. 
A 18 de abril de 1955 Dornstauder partiu de 
Diamantino,encontrou em maio,no José Bezer 
ra,os Kayabi que iam acompanhá-lo e visI 
tou,durante a viagem,as 5 outras aldeias 
junto ao Teles Pires,que somavam 103 Kay~ 
bÍ; a 6 de junho iniciou a travessia rumo 
ao Rio dos Peixes,remando rio Jaguaru (Yav~ 
ri) acima.Conseguiu um primeiro contato pa 
cÍfico com os 110 Kayabi do curso superio; 
do Rio dos Peixes que moravam em 5 malocas." 
(fls.635/636 da ACOr. 297-4-MT,Doc.ng 28, 
grifamos) 

"A lg de outubro de 1957,Dornstauder partiu 
do Posto dos Gaúchos para penetrar pela se 
gunda vez na região dos KayabÍ,subindo des 
ta vez o Rio dos Peixes. Acompanhavam-no 
Maireru/Jose,Frederico(um Paresi),Lino( •.. ) 
e Fritz Tolksdorf,um alemão que vivia no 
Brasil,e que entrara em contato com Dorns 
tauder através da Gleba Arinos,para colher 
experiências no contato com os Índios.Baseà 
do em seus diáiios,ele redigiu,em março d; 
1958,uma descrição pormenorizada da viagem, 
que foi conservada como manuscrito no Inst! 
tuto de Etnologia da Universidade de G~t 
tingen e pÔde ser examinada por mim. 
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sa,onde um outro Kayabi,"Armando", reuniu 
-se a eles.A 7 de outubro começaram a su 
bir Rio dos Peixes e encontraram no dia se 
guinte, na ultima feitoria, logo abaixo do 
Salto,outros 2 Kayabi,que tambem se uniram 
a eles. Depois de contornar penosamente o 
Salto.alcançaram a primeira maloca na tar 
de de 16, e meia hora depois o porto da 
grande maloca de Temeoni, situada a 100m 
terra adentro." 
(fls.638 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 28~ grif~ 
mos) 

4. Desmonta-se, assim, toda a farsa fabrica 

da, engenhosamente, pelo ENGENHEIRO-AGRÔNOMO Jurandir Br! 

to da Silva, pelo "Antropólogo" Expedito Arnaud e pelo 

AGRIMENSOR e ADVOGADO ParaguassÚ Éleres! 

5. Na primeira incursao aos Kayabi (iniciada 

em 18 de abril de 1955), o Padre Dornstauder penetrou em 

seu território pelo m~dio curso do Rio dos Peixes~Órrego 

Coatá), onde encontrou 110 Kayabi e 5 malocas. 

6. Na segunda incursão(iniciada em lº de outu 

bro de 1957),o Padre Dornstauder fez o percurso EM SENTI 

DO CONTRÁRIO: "subindo desta vez o Rio dos Peixes",quando 

encontrou, logo "junto ao Arinos" (NA FOZ DO RIO DOS PEI 

XES), 112 Kayabi" ;4 dias depois (a 5 de outubro) ,chegou "ou 

tro Kayabi 11; "começaram a subir o Rio dos Peixes e eric on 

traram no dia seguinte11,11LOGO ABAIXO DO SALTO,OUTROS 2 

KAYABI".E,depois de contornado o Salto,"A PRIMEIRA MALO 

CA". Meia hora depois, 110 PORTO DA GRANDE MALOCA DE TEMEO 

NI, SITUADA A 100m TERRA ADENTRO"! 

7. Com isso1 tem-se que, ao contrário do que 
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mentirosamente sustentaram os experts, estavam os Kayabi: 

a) tanto NAS CABECEIRAS E NO MÉDIO CURSO DO 
RIO DOS PEIXES; 

b) como NA FOZ DO RIO DOS PEIXES (JUNTO AO 

RIO' ARINOS) ; 

c) como, ainda, ABAIXO DO SALTO KAYABI; 

d) como, além disso, LOGO ACIMA DO 
KAYABI. 

SALTO 

8. Ou seja: está insofismavelmente provado que 

o Território Kayabi abrangia toda a região do BAIXO, MÉDIO 

E SUPERIOR CURSO DO RIO DOS PEIXES! 

9. vê-se, agora, quão doloso foi o comportame~ 

to do Perito judicial e dos Assistentes Técnicos do Autor 

da Ação cível Originária nº 297-4-MT, que, com afirmações 

sabidamente FALSAS, com a montagem de fraudulentos11MAPAS11, 

com a invenção de distâncias inexistentes e outras artima 

nhas, induziram essa Excelsa Corte em erro, a ponto de de 

cidir, em total desacordo com a verdade histórica, que 

/ 

"··· a área objeto da alienação dos lotes 
pelo Estado de Mato Grosso aos Autores não 
era habitat imemorial dos Kayabi, para ali 
conduzidos, a partir de 1955, e, sobretudo, 
em datas posteriores .•• 11 

(fls. 25 do V.Acórdão rescindendo,Doc.nº 1). 

:,... __ 10. Nada mais deve ser necessário dizer, para 
que fique evidenciada a PROVA FALSA que há de obrigar à 
rescisão do V. julgado, com fundamento no que dispõe o 

art. 485, VI, do CÓdigo de Processo Civil. 
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VI - OBTENÇÃO DE DOCUMENTO N09.Ql~i~Z DE 
ASSEGURAR.PRONUNCIAMENTO FAVORAVEL 
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VI a) - DOCUMENTO Nº 9(DEPOIMENTO DE JURAN 
DIR BRITO DA SILVA A POLICIA FEDE 
RAL) 

1. Consta,do douto voto condutor do V.Acórdão 

rescindendo, como um dos fundamentos de decidir: 

"4. Já o perito do Juizo,Jurandir Brito da 
Silva, declara a propriedade das terras do 
Estado de Mato Grosso, que as podia alie 
nar,na resposta que oferece,a fls.504/505: 
11Podia à época,o Estado de Mato Grosso ali 
enar essas terras? Eram do patrimônio Est~ 
dual essas glebas de terras alienadas?" 
RESPOSTA: Georg Grünberg, em sua tese de .•. ~, 

Doutoramento apresentada em 1969 na Facul r 
dade de Filosofia da Universidade de Vie 

1{ 

na - Áustria,intitulada CONTRIBUIÇÕES PARA 
~ ETNOGRAFIA DOS KAYABI DO BRASIL CENTRAL, 
faz a seguinte citação: 'De 11 a 13 de 
abril de 1960 os Kayabi do Porto de Santa 
Rosa foram levados de volta para o Rio dos 
Peixes e Dornstauder esclarece: se a maio 
ria dos Índios mudar para baixo~ fãzer al 
deia, eu farei ai um Posto. A 9 de setem 
bro fo~ fundado~o ~osto Tatui (ou PostÕ 
Réus), na margem esquerda do Rio dos Pe! 
xes, cerca de 90 km abaixo do Salto,num lo 
cal escolhido pelos Kayabi' .Portanto,a pre 

, , ""C"' 

sença dos índios Kayabi na areado Autor,a 
época dos processos alienatórios (1954/ 
1960), impedimento legal em análise,não se 
caracterizara,pertencendo,então,ao patrimÔ 
nio d.o Estado de Mato Grosso tais terras e 
este podendo aliená-las." 
E o mesmo repete a fls.506/507. Ao mesmo - 
tempo em que acolhe a afirmação de que os 
Kayabi foram transferidos da Região do Te 
les Pires para a confluência do rio Mamit 
suá Missu com o rio Xingu,prÓximo ao Post~ 
Diauarum e implantaram pequenas aldeias 
(16) ao longo do rio Xingu (fls. 513)." 
(fls. 7/8 do V. Acórdão rescindendo) 



2. Mui recentemente, entretanto, 
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julho de 1987 ~ ou seja, após a prolação do V. aresto a 

rescindir o mesmo perito do Juizo, JURANDIR BRITO DA 

SILVA, em declarações prestadas à Policia Federal,reconh~ 
ceu: 

"QUE: o declarante não tem conhecimentos 
técnicos para definir o conceito de: 11HABI 

TA INMEMORIAL "INDÍGENA"; QUE: não sabe 
porque foi indicado como Perito nas ações 
referentes ao Parque Nacional do XingÚ; ••. 
QUE: o declarante nunca leu a Obra do Cien 
tista alemão VON DE STEINEN; 11 

(Doe. nº 9) 

3. Não obstante, no mesmo laudo, aquele "Per_!. 

to" JURANDIR BRITO DA SILVA não se pejou de fornecer as 

seguintes respostas a quesitos de ordem puramente an t r-opo l.q 
gica: 

111) Os sertanistas irmãos VILLAS BÔAS, em 
relatório à Presidencia da FUNAI, nos idos 
del977, em trabalhos realizados afirmaram 
"aos elementos que integram essa cultura 
antiga 11Xinguana11,estratificada,outros gru 
pos vieram a se juntar em época recente.Es 
tão nesse caso os Índios - KAYABI do Vale 
do TapajÓs.11 Esta afirmação está contida 
no doe. nºs 82/86,dos autos. É idôneo esse 
trabalho para corrobar essa assertiva? 
RESPOSTA: Sim. 11 
(fls. 513 da ACOr 297-4-MT, Doe. nº 20) 

"A FUNAI, em relatório e mapa elaborados 
por seus servidores técnicos - doe. nº 78/ 
81,dos autos - afirma que os Índios Kayabi 
foram transferidos da Região do Teles Pi 
res para a confluência do Rio Ma'lnitsuá Mis 
su com o Rio XingÚ,prÓximo ao Posto Indig~ 
na Diaurum, os quais, com o decorrer do 
tempo foram-se transferindo e implantando 
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é a localização,em carater permanente, des 
sa tribo dos Índios Kayabi,na região dÕ 
XingÚ?" 
RESPOSTA: Sim. 
O que justificou esse trabalho realizado?" 
RESPOSTA: "Concentrar os grupos indigenas 
esparsos,no Parque Indigena do XingÚ, onde 
viveriam mais isolados,evitando,assim, co~ 
tatos prematuros e sempre nocivos,com as 
frentes da sociedade nacional em expan 
são." (Irmãos Villas BÔas - doe. fls. 137/ 
141 dos autos). 
"Es s e trabalho realizado teve carater an 
tropolÓgico e estudos prévios para esse ob 
jetivo?" 
RESPOSTA: Sim, caso contrário não haveria 
nenhum êxito. 
"A área indicada é propicia à fixação des 
sa tribo Kayabi?" 
RESPOSTA:Sim.O que se justifica pelo fato 
da ocorrência de contatos continuas preju 
diciais e inevitáveis registrados em rese~ 
vas de menor porte,dada suas proximidades 
de cidades ou vilas,ser circundadas por 
propriedades particulares,etc,o que estra~ 
gulam,repentinamente,a estrutura social do 
grupo indigena,perdendo seus hábitos prim! 
tivos,sem,no entanto,assimilar outros cap~ 
zes de proporcionar-lhes uma vida motiva 
da,e não de simples dependente,mendigo o~ 
inválido. 
"3) Pela documentação já apontada,em 1955, 
os Índios Kayabi foram transferidos da Re 
gião do Rio Teles Pires para a confluênci; 
do Rio Mamitsuá Missu com o Rio Arrais; e, 
em 1960,deslocados desta confluência, para 
a foz do Rio Suiá Missu com o Rio XingÚ;e, 
em 1977,localizaram-se em áreas vasias ao 
longo do Rio XingÚ.Com essa mobilidade re 
gistrada,onde poderá se afirmar a sua 
manência?" 

pe.E: 

RESPOSTA: Na área Indigena Kayabi,no Rio 
Teles Pires-PA; no Parque Indigena do Xin 
gÚ - MT e na Reserva Ind::i.gena Kayabi - n; 
Rio dos Peixes - MT. 
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ra a região do xingÚ, poderá se afirmar 
ser esta o seu habitat?" 
RESPOSTA:Definindo habitat como lugar on 
de,naturãlmente e nao por aclimaçao, nasc~ 
e crece qualquer ser organizado,concluimos 
que a regiao do Xingu nao e habitat dos in 
l.OS. 

11Fãi' essa mobilidade registrada que justi 
ficou a criação para atração da Reservi 
dos Kayabi?" 
RESPOSTA: Sim. E com referência à citada 
mobilidade aceitamos plenamente as coloca 
çÕes sábias do Dr.Expedito Arnaud,um dos 
Assistentes Técnicos do Autor nesta ação, 
em seu laudo - Resposta ao 12 Quesito das 
RR. 11 

(fls.513/515 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 21) 

"4)Quando da demarcação das glebas de ter .,.. 
ras do autor - atual fazenda "Santo Anto 
nio de Pádua"- procedida pelo Estado de Mi 
to Grosso,em 1958,o agrimensor que a exe 
cutou declarou textualmente,que:11não exis 
tem aldeiamentos indígenas nem vestígios 
da ocupação dos mesmos" (doe. nº 87 /90). Con 
clue-se que esta afirmação está ratificadi 
pela FUNAI(Ítem 2,deste quesito)e pelos ir 
mãos VILAS BÔAS(Ítem I,deste quesito). I~ 
so,em verdade,não concatena os fatos expo~ 
tos?" 
RESPOSTA: Sim. 

' ! 

"A não existência de Índios na área do au 
tor,por ocasião de suas titulações,não es 
tá evidenciada com as declarações dos i~ 
mãos VILAS BÔAS e o proposito precípuo da 
Exposição de Motivos e consequentemente a 
edição do decreto criador de mencionada r~ 
serva que objetivou especificamente "loca 
lização de grupos indigenas,esparsos fori 
de seus limites"? 
RESPOSTA: Sim, fato que reportamos no Ítem 
3, do lº Quesito, 4a. Pergunta, do Autor. 
11A mobilidade desses indÍgenas,também, não 
é outro pressuposto para se afirmar ou pre 

, - 
sumir a inexistência de Índios,nas 
de propriedade do autor,por ocasião 

are as 
de 

suas titulações?" 
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RESPOSTA: Sim. 
''A existência de outras fazendas vizinhas 
as propriedades do autor,que estão em fran 
co desenvolvimento, não é outro pressupos ,.. ..,.. 
to, para se afirmar a inexistencia de indi 
genas, à época, em sua área?" - 
RESPOSTA:As fazendas vizinhas,não sendo in 
cluÍdas no perímetro da reserva, a exemplÕ 
das quatro glebas do autor,ficaram disponÍ 
veis para seus proprietários instalarem ã 
tividades econÔmicas,e essas atividades 
vem se desenvolvendo paralelamente ao de 
senvolvimento que toda a região experime; 
tou na Última ctécada.Portanto,não há corre 
lação entre o desenvolvimento e a existê; 
eia ou não de indígenas na região. 11 
(fls.516 da ACOr 297-4-MT,Doc. n2 22) 

"l) A presença dos Índios Kayabi nessa re 
gião,denominada 11área do uluri", constante 
da literatura de Eduardo Galvão que os 
classifica como "grupo xinguano11,é confi,E. 
mada,em 1889,pela Comissão Teles Pires, co 
mo também,pela expedição do Tenente PIR! 
NEUS DE SOUZA,em 1915.Pode se afirmar que 
essa região é habitat originário desses Ín 
dias?" 
RESPOSTA: Sim. 
"Existem literaturas ou estudos antropol~ 
gicos mais antigos,de conhecimento do civi 
lizado,que registrem ocupação origináriã 
diferente da acima apontada?" 
RESPOSTA: Se existem.não temos conhecimen 
to. 
112) Em 1941, um posto destinado aos Kayabi 
foi criado à margem do Rio Teles Pires, no 
Estado do Pará(entre os paralelos 8 e 9 de 
latitude Sul e 55 e 56 de longitude Oeste 
cerca de 200 Km de distância das terras do 
autor).Pode se afirmar que os Índios Kaya 
bivieram da confluência do Rio Verde com 
o Rio Paranatinga para a área do posto cri 
ado e situado à margem do RioTeles Pires~ 
no Estado de Mato Grosso?" 
RESPOSTA:Sim.Vale entretanto,ressaltar que 
este grupo era reduzido. 



"Pode-se afirmar que nesta 
Índios foram localizados e ai considerar 
seu habitat? 11 

RESPOSTA: Não,e consoante à questão habitat 
nos reportamos no item 3,2a.Pergunta do 42 
Quesito, do Autor." 
(fls.511 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 23) 
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'-· 

"Em 1955,foram os Índios Kayabi transferi 
dos da bacia hidrográfica do Rio Tapajói 
para o Rio Arraias,prÓximo à confluência 
com o Rio Mamtsauá - afluente do Rio XingÚ 
(entre os paralelos 11 e 12 de latitude 
Sul e 53 e 54,de longitude Oeste - cuja ~ 
rea fica cerca de 400 Km das terras do au 
tor). E, nas proximidades de "DIAURUM" ,habitat 
indigena há mais de 700 anos.local de im 
portantes descobertas arqueolÓgicas,se 1~ 
calizaram.Existem plantas ou mapas ofici 
ais que indiquem essas localizações aci 
ma?" 
RESPOSTA:Sim.(Doc.fls.136 dos autos)." 
(fls.518 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 24) 

4. Especificamente no que tange a HABITAT IM~ 

MORIAL DOS KAYABI, assim se pronunciou o "expert"JURANDIR 

BRITO DA SILVA: 

11Qual o verdadeiro e imemorial - 11habitat11 

dos Índios Kayabis,no Brasil,tendo em vis 
ta que não se deve confundir domicilio com 
residência? 11 
RESPOSTA:Tudo que se registrou acerca dos 
Kayabi,entre os anos 1848 e 1955, afirma 
que tais indios habitavam as margens do Te y 
les Pires,na regiao da foz do Rio Verde pav-· 
ra baixo;registros esses,confirmados pqr 
noticias dadas pelos seus vizinhos Bakai 
ri,que habitavam o Rio Paranatinga,e que 
datam de epocas indeterminaveis. Portanto, 
se e que existe,e assim podermos denomi 
nar,o imemorial habitat dos Índios Kay~bi 
e a regiao anteriormente citada." 
(fls.518/519 da ACOr 297-4-MT,Doc.nº 25) 
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, 
a 

Indígena Kayabi,situada no Municipio 
Diamantino,no Estado de Mato Grosso,é habi 
tat IndÍ.gena?11 

RESPOSTA:A atual Reserva Kayabi não é habi 
tat indíg~na.Essa Reserva,criada em 1968, 
possibilitou,via Poder de PolÍ.cia,a posse 
dessa área ao grupo Kayabi,para a qual fo 
ram conduzidos pelo Padre João Dornsta; 
der,ali chegando em setembro de 1960,segun 
do Grunberg(vide citação - 12 Quesito,Ítei 
3, 4a. Pergunta - do Autor. 11 

(fls.522 da ACOr 297-4-MT,Doc.nQ 26) 

"Se na época em.que o Estado de Mato Gro.ê. 
so alienou as terras reivindicadas nos au 
tos(ano de 1960)existiam Índios habitandÕ 
efetivamente a região?A que tribo pertenci 
am eles?11 

RESPOSTA:Segundo Georg Gruumberg,em traba 
lho já citado,os índios Kayabi se localiz~ 
ram no local que se encontram hoje em se 
tembro de 1960.Portanto,apÓs o Estado de 
Mato Grosso já haver concluído as tramita 
çÕes administrativas,preconizadas pelã 
Lei,nos processos de alienação das quatro 
glebas do autor. 11 
(fls.523 da ACOr 297-4-MT, Doc.nº 27) 

5. É o quanto basta,parece,para deixar demons 

trada a total imprestabilidade daquela peça processual 

que foi denominada "LAUDO PERICIAL" e servia de fundamen 

to ao V. aresto rescindendo. 

6. O depoimento prestado à Policia Federal p~ 

,-( 

lo Perito do Juízo JURANDIR BRITO DA SILVA,por outro la 

do,certamente constitui DOCUMENTO NOVO, CAPAZ, POR SI SÓ, 

DE DESQUALIFICAR o laudo pericial que ensejou a 

ção de procedência da ação. 

declara 

7. Por fim,a impossibilidade de ser trazido 



tal documento aos autos da ação na qual 
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V. aresto rescindendo ressalta da simples circunstância 

de estar sendo desvendada somente depois de sua prolação~ 

nas esferas cível e penal, a gigantesca fraude de que f~ 

ram objeto as terras indigenas situadas no Estado de Mato 

Grosso. 

8. Configurada, assim, a previsao do art.485, 

VII, do CÓdigo de Processo Civil, requer a UNIÃO FEDERAL, 

por mais este fundamento, a rescisão do V. Acórdão rescin 

dendo. 

VI b) - DOCUMENTO N2 8(NOTAS DO PADRE JOÃO 
EVANGELISTA DORNSTAUDER) 

1. Depois de julgada a Ação cível Originária 

n2 297-4-MT, tomou a UNIÃO FEDERAL conhecimento da exis 

tência de documento de lavra do Padre João Evangelista 

Dornstauder e constituído por: 

a) trabalho datado de 20 de_outubro de 
1987, com o titulo "TERRA KAYABI - ALGUMAS 
OBSERVAÇÕES ACERCA DO PROBLEMA DE TERRA 
DOS KAYABI"; 

b) trabalho datado de 5 de janeiro de 1983, 
com o título "PRESENÇA HISTÓRICA DOS KAY~ 
BI" e anotações manuscritas; 

c) trabalho datado de 3 de janeiro de 1984, 
com o titulo RELATÓRIO À MISSÃO ANCHIETA 
SOBRE A TERRA KAYABI". 

2. Trata-se de documento cuja importância his 

\1 
tÓrica assume relevo, em função, exatamente, de sua auto 

ria: o PADRE JOÃO EVANGELISTA DORNSTAUDER, sendo a prime! 

ra pessoa que penetrou no território Kayabi do rio dos 

Peixes ,-após os contatos dos seringueiros mantidos a paE_ "/ 

tir de 1950 certamente é dotado da palavra mais autorizada,em 



se cuidando de tais indígenas. 

O- 
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3. Ora, o Padre Dornstauder, no documento em 

referência, expressamente consigna: 

11 l. - Há dois grupos de Kayabi, distingu2:_ !!J 
dos geograficamente e por ligeiras diferen e, 
ças étnicas e linguisticas: 
a) o grupo do Teles Pires; 
b) o grupo Arinos - Rio dos Peixes,denomi 
nados frequentemente ''TATUE". 
1.1 - O primeiro grupo ocupa efetivamente 
o Teles Pires, ou rio Paranatinga (nome 
mais popular) desde um pouco acima da bar 
ra do Rio Verde até perto da barra do ri~ 
Peixoto de Azevedo. 
1.2. - O segundo grupo habita na área en 
tre o Arinos e o rio dos Peixes ou Tatui~ 
No diario do P.I.A. Jose Bezerra no alto 
Teles Pires, decada de 40, esses indios 
são denominados "Tatue" e "Arinos".Note-se 
que o nome e do respectivo rio e tambem 
dos seus habitantes."Tatue" e pronuncia po 
pular." 
(Doe. nº 8, grifamos) 

4. Houvesse tal documento sido presente a es 

sa Excelsa Corte, antes do julgamento da Ação Civel Orig2:_ 

nária nº 297-4-MT, é licito presumir que não teria decidi 

do assim, sobre o habitat imemorial dos Kayabi do rio dos 

Peixes: 

"Parece,contudo,demonstrado que esse 11habi. 

tat" imemorial seria a margem direita do 
Rio Teles Pires ou são Mateus,nos Estados 
de Mato Grosso e Pará; dai teriam sido trans 
feridos, em 1955,para a confluência do Ri~ 
Mamitsu~ - Missu com o rio Arraias, e, em 
1960,deslocados para a foz do Rio Suiá-Mis 
su com o Rio Xingu, próximo ao Posto Diaua 
rum; e, com o correr do tempo,foram-se de~ 
locando e iniciando pequenas aldeias ao 
longo do rio Xingu (relatório FUNAI, fls. 
134).•t 



(fls. 1.085 do V.Acórdão 
n9 1) 
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5. Mais: houvesse sido apresentado o Documen 

to n2 8 a essa Suprema Corte, muito provavelmente não te 

ria acolhido, no douto voto condutor do V. Acórdão rescin 

dendo, as conclusões dos laudos periciais forjados (item 

V desta petição), que se expressaram da seguinte forma: 

"Portanto; a presença dos Índios Kayabi na 
área do Autor,à época dos processos aliena 
tÓrios (1954/1960),impedimento legal em â 
nálise, não se caracterizara, pertencendo~ 
então, ao patrimônio do Estado de Mato 
Grosso tais terras e este podendo aliená 
-las." 
(Laudo do Perito do juÍzo JURANDIR BRITO 
DA SILVA,em trecho transcrito a fls. 1086 
do V. Acórdão rescindendo, Doe. n9 1) 

~Face ao exposto,concluimos dizendo q~e, a ;)( 
area abrangida pela atual Reserva Indígena 
do rio dos Peixes, não é habitat imemorial 
dos Índios Kayabi,pois,seus antigos alde~ 
mentas situavam-se nos rios Teles Pires 
-Verde-Paranatinga,formadores do Tapajós.O 
relocamento e a conseqüente fixação do seg 
mento da tribo liderado pelo Índio "Inapã 
riup/Chico",no interior daquela área, foi 
provocada pela ação catequista do Pe.Dorns 
tauder, da Prelazia de Diamàntino (MT). 11 - 

(Laudo do Assistente Técnico do Autor EXPE 
DITO ARNAUD, em trecho transcrito a fls. 
1.094 do V. Acórdão rescindendo, Doc.n9 1) 

"Feito o registro e lançada a hipÓtese,co!!:! 
plementamos a resposta de que apenas dois 
são os "habitat" imemoriais dos Kayabi: 
1- O da faixa de terras mesopotâmicas en 

Mato tre os Rios Verde e Paranatinga,no 
Grosso. 
2 - O da margem direita do Rio Teles 
res,antigo Posto do SPI, no Pará. 

Pi 



Quanto- aos sítios da margem 
xes ~ quer à montante, quer 
Salto do TatuiJ esta Assistência Técnica 
não os considera 11habitat11 imemorial,pelos 
seguintes motivos: 
1 - O Padre João Dornstauder iniciou sua 
campanha catequética em 1955 e, em seus ma 
pa (anexos 6.), registra "ALDEIAS ATUAIS-;-; 
nesse mesmo ano." 
(Laudo do Assistente Técnico do Autor PARA 
GUÁSSÚ ÉLERES, em trecho transcrito a fls~ 
1.101/1.102 do V.Acórdão rescindendo, Doe. 
nº 1) 
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6. Já se analisaram esses infames laudos, no 

item V desta petição. Neste passo,importa dizer que, hou 

vesse essa Colenda Corte sido cientificada da existência 

do Documento nº 8, de lavra do próprio Padre Dornstauder, 

jamais teria concluído que: 
\ 

"Esses elementos firmaram nossa convicção 
de que, na verdade, a área objeto da alie 
nação dos lotes pelo Estado de Mato GrossÕ 
aos Autores não era habitat imemorial dos 
Kayabi, para ali conduzidos,a partir de 1955, 
e, sobretudo, em datas posteriores, levan 
do, depois, à criação da Reserva Indigenã 
Kayabi,pela FUNAI, ainda que não conseguin 
do mantê-los congregados em área demarcã 
da." 
(fls. 1.103 do V.Acórdão rescindendo, Doe. 
nº l) 

7. E isso porque, se lhe houvesse sido trazi 

do o Documento nº 8,saberia o Supremo Tribunal Federal, p~ 

la voz do Padre Dornstauder, que: 

'"· "A região Kayabi na época de 1950 abrangia .d 
a área seguinte, ou seja assim limitada: A 
leste,o vale do rio Teles Pires, portanto, 
ambas as margens, desde um pouco acima da 
barra do rio Verde até às proximidades da 
confluência do rio Peixot~ de Azevedo. 
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/ 

e o rio Peixoto de Azevedo. 
A oeste,o rio Arinos,da barra do rio dos U 
Peixes ate o barra do carrego são Miguel.~ 
Entre todos, esse era o limite mais preci 
so,devido aos confrontos com povos indige 
nas de lingua je. 
Ao sul, uma linha irregular do córrego são 
Miguel, passando pelas cabeceiras do rio 
dos Peixes e pelo rio Branco, afluente do 
rio Verde e dai, continuando na mesma altu 
ra até o rio Teles Pires. 
Cumpre dizer que outro ponto bem preciso 
era a barra do rio dos Peixes.Com respeito 
a barra do rio dos Peixes, ficou comprova 
ção posterior. - 
Em 1958,quatro Índios mundurukÚ,interromp~ 
rama subida do rio Arinos em companhia de 
João Lourenço e disseram que a barra do 
rio dos Peixes era o limite das terras Kayabi: 
dali para cima era vedado a eles (Munduru 
kÚ). 
Em 1959,Madereohutipá,Índio do povo rikb~ 
ktsa, viajava comigo Arinos acima e ao che 
garmos a barra do rio dos Peixes tencionan 
do eu subir esse rio,negou-se a me acompa 
nhar e disse: - KayabiÍ ! Kay ab Í ! 11 - quere~ 
do dizer ser proibida a presença sua em 
terra KayabÍ.. 
Passo a enumerar os acontecimentos de 
tato dos brancos com os Kayabi do rio 
Peixes. Esses Índios são denominados 
Tatue. 
Em 1950 aconteceram as primeiras entradas 
de brancos pela região dos Tatuê.Os Tatuê 
eram o núcleo mais resistente ao contato 
com os brancos.Nesse tempo,o Serviço de 
Proteção aos Índios sustentava um posto na 
margem esquerda do rio Teles Pires,a4CX)km 

con 
dos 
de 

do núcleo tatuê. 

No ano de 1955 realizei o contato histÓri-· 
co com os Tatue,visitando as aldeias d~ 
les:era o primeiro branco a chegar ali p~ 
ra conhecer e viver uma vida de amizade com 
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\ os Tatuê. Entrei pelo lado do rio Teles Pi 
res e sai pelo rio Arinos." 
(Doe. nº 8) 

8. vê-se bem, pois, o quão absurdo se revela, 

sustentar que os Kayabi foram "c onduz í.doa" para o baixo 

curso do rio dos Peixes~ lugar onde se situa a área em 

discussão~ em 1955, se: 

a) em 1955, o Padre Dornstauder descobria 
os Kayabi NO MÉDIO CURSO do rio dos Peixes, 
a ele ". • • remando rio J aguarÚ (Yavari)" 

(GrUnberg, fls. 636 da ACOr 279-4-MT, Doe. 
nº 28) e através do córrego Coatá (segundo 
croquis de sua autoria,sobre a viagem de 

1954/1955, trazido por Paraguassú Éleres 
aos autos da ACOr 279-4-MT); 

b) em 1957, o Padre Dornstauder invertia o 

curso de sua primeira viagem,partindo então 

da Barra do Rio dos Peixes (sua foz, junto 
ao rio Arinos), encontrando 2 Kayabi "junto 

ao Arinos", onde chegou outro, quatro dias 
depois, e deparando com outros 2 Kayabi 11 l~ 
go abaixo do Sal to", com 11 a primeira ma.Loc a" 
depois de contornado o Salto e, meia hora 
após, "o porto da grande maloca de Temeoni, 
situada a lOOm terra adentro"(GrUnberg,fls. 
638 da ACOr 297-4-MT, Doe. nº 28); 

e) em 1959, o mesmo Padre Dornstauder repe 
tia a viagem 11Arinos acima", agora com o Í.~ . ; .••... 
d í o Madereohutipa, o qual, ao chegarem 11~ 

barra do rio dos Peixes", negou-se a acomp~ 
nhar o Padre Dornstauder, dizendo "Kayabi ! 
Kayabi ! 11 

(Doe. nº 8). 



SALTO USINA 

"Os Kayabi nio querem a usina!" 
"Que tem quo ver os Índios com a usina1" 
Isto, 0 outros dizeres vão de boca em 

mo revolta na nossa comunidada. Ora. Qualquer 
,..,, , #'ti , ~ 

preensao mutua de interesses. O Kayabi, nao e que nao quer a 
naquele lugar. E por quê? Porque a ~rsa e o Salto são dos Kayabi dGsde tempos 
imemoriais. Quem poderá provocar as Forças tutelares desse lugar sagrado!? , 

mais facil sera conseguir um acorda mutuo sa- Com a compreensão maior, . , 
tisfatorio,. 

É o que a amizade de 30 enos com esso 
me faz declarar. 

povo maravilhoso dos 
- rt e· J t7 o ã Q 0;.i-) ._, .. 
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9. O Padre Dornstauder descreve 
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percurso do rio dos Peixes: 

·- ' 11As cabeceiras formando um amplo leque ul 
trapassam um pouco o paralelo 12. O curso 
mestre do rio, formando um grande arco, pr~ 
cura o norte. Alcançando o paralelo 11, o 
rio toma uma direção francamente oeste,obri 
gado pela Serra Cajabis (nome popular que; 
parece nos mapas). Essa serra acompanha ; 
rio no lado direito desde a região dos seus 
formadores mais orientais até a confluência 
no rio Arinos. Ela mesma separa as águas do 
Rio dos Peixes das do Teles Pires e Rio Ver 
de ao leste; e das águas do rio Matrinch; 
(ou são João da Barra) e rio Apiaká no nor 
te." 
(Doe. nº 8, grifamos) 

10. Ora, o CÓRREGO COATÁ ~ que figura no cro- 

quis elaborado pelo Padre Dornstauder sobre sua viagem de 

1954/1955, peça fundamental da montagem cartográfica feita 
1 

• J . ' por Paraguassú Éleres, a fim de desviar o habitat Kayabi 

para AS CABECEIRAS do rio dos Peixes~ desemboca no rio 

dos Peixes nas proximidades do paralelo 11, DEPOIS de ha 

ver o rio tomado 

"··· uma direção francamente oeste" 
(Doe. nº 8) 

11. Ou seja: o córrego COATÁ desemboca,inequiv~ 

camente, no MÉDIO CURSO DO RIO DOS PEIXES, já no trecho em 

que se dirige para o SALTO TATUÍ. 

12. De outra parte, o croquis do Padre Dornstau 

• 1 

der referente à sua peregrinação de 1954/1955 consigna,cl~ 

ramente, que as aldeias TEMEONI, CUASSIARI, JURUNAÍ, YURU 

PAIÊ e MOAÔ se situavam, àquela época, no trecho do rio 
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LIMITE DA TERR.l kAYABI 
1,1,1 1..11eo 
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dos Peixes que fica DESDE POUCO ANTES DA EMBOCADURA DO CÓR 

REGO COATÁ, PASSANDO PELO CÓRREGO BATELÃO(que lhe é post~ 

rior, na direção do Salto Tatui), ATÉ O SALTO DO TATUÍ! 

13. Certamente que não deve haver necessidade 

de mais palavras, para se formar convicção sobre a absolu 

ta inidoneidade dos laudos periciais que negaram a prese~ 

ça Kayabi em todo o curso do rio dos Peixes ou que procur~ 

ram deslocá-la para as CABECEIRAS daquela corrente flu 

vial, desprezando as evidências de que seu habitat também 

estava localizado no MÉDIO CURSO e na FOZ junto ao rio Ari 

nos! 

14. SÓ por isso, pois, afigura-se patente que o 

doc~mento novo obtido era CAPAZ, POR SI SÓ, DE ASSEGURAR 

PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL À UNIÃO FEDERAL, assegurando-lhe, 

ipso facto, a rescisão do V. Acórdão rescindendo, com fun 

damente no art. 485, VII, do CÓdigo de Processo Civil. 

VI e) DOCUMENTOS NS. 29 E 30 (CONTRATO DE 

RISCO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO 

GROSSO E ARMANDO CONCEIÇÃO) 

1. No item III d), já se mostrou que a colusão 

1 

entre os adquirentes de terras indígenas e o Estado de Ma 

to Grosso, que transparecera nas Ações Civeis Originárias 
ns. 362, 365 e 366, findou por ser cabalmente provada, com 
a vinda à luz dos Documentos de ns. 29 e 30, constituídos 
pelos Oficios ns. 426/86 e 460/86, do Procurador-Geral do 
Estado de Mato Grosso, dirigidos ao advogado ARMANDO CON 

CEIÇÃO, para formalizar inusitado "CONTRATO DE RISCO". 
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2. da 

tam, respectivamente, de 30 de setembro de de 

outubro de 1986 ~ foi sonegado ao Poder Judiciário, por 

razões facilmente compreensíveis, até sua exibição,por AR 

) MANDO CONCEIÇÃO, nos autos do Habeas Corpus nº 65.544, im 

petrado em seu favor perante essa Excelsa Corte. 

3. O V. Acórdão rescindendo, por sua vez, so 

freu publicação em 8 de novembro de 1985(Doc.n9 1). 

4. Trata-se, assim, de tÍpico DOCUMENTO NOVO 

a provar COLUSÃO ENTRE AS PARTES - cuja existência a UNIÃO 

FEDERAL, evidentemente, desconhecia~, 

. l 

11 capaz, por si só, de lhe assegurar 
pronunciamento favorável;" 
(art.485,VII,parte final,do CÓdigo de Pro 
cesso Civil) 

5. É que, se desvendado estivesse o conluio 

que se formara entre os adquirentes de terras no Estado 

de Mato Grosso e a própria unidade federada~ o qual 
., 

ja 

existia, muito antes de ser formalmente reconhecido,pelos 

Documentos ns. 29 e 30 ~, certamente estaria essa Excel 

sa Corte compelida a dar pela total improcedência da Ação 

cível Originária nº 297-4-MT, na qual foi proferido o V. 

Acórdão rescindendo, quando menos em respeito ao • 1 princ~ 

pio insculpido no art. 129 do CÓdigo de Processo Civil: 

~ . ,. 
, -~~- i 

11Convencendo-se, pelas circunstâncias da 
causa, de que autor e réu se serviram do. 
processo para praticar ato simulado ou co~ 
seguir fim proibido por lei,o juiz proferi 
rá sentença que obste aos objetivos das PªE 
tes. 11 

6. Trata-se, deste modo,de fundamento de per 
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si suficiente a facultar a rescisao do V. Acórdão rescin 

dendo, de conformidade com o art. 485, VII, parte final, 

do CÓdigo de Processo Civil. 

' t 

VI d) DOCUMENTO Nº 60(LAUDO DA 2ª DIVISÃO 
DE LEVANTAMENTO DO MINISTÉRIO DO E 
XERCITO) 

1 • No item IV c) 2. desta petição,já se fez 

menção ao Laudo emitido pela 2ª Divisão de Levantamento 

~DSG-DEC - do Ministério do Exército, que, em examinando 

os títulos de propriedade exibidos por JÚLIO DE QUEIROZ 

FILHO na Ação Cível Originária nº 297-4-MT, concluiu: 

, 1 
116. LAUDO CONCLUSIVO 

\ 

a. Tendo em vista a incerteza quanto à 
formação dos municípios de Juara,Porto 
dos Gaúchos e Diamantino e a inexistên 
eia de pontos de amarração dos lotes 
com coordenadas geograficas ou UTM co 
nhecidas, e impossivel atestar que os 
lotes SANTA CRUZ, matricula nº 168l(L2- 
-F f. 103); TUPI,matricula nº 1682(L2- 
-F, f. 104);HAIS,matricula nº 1683(L2- 
-F, f. 105)e SÃO LUIZ,matricula nº 1684 
(L2-F,f.106),todos matriculados no Re 
gistro Imobiliario da comarca de Dia 
mantino possuem ou não porções de seus 
territorios inclusas na Area Indigena 
Apiaka/Kayabi.11 

(Doe. nº 60) 

2. Mostrou-se também, naquela oportunidade, 

que se tratava de mais uma prova inequívoca da FALTA DE 
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DETERMINAÇÃO E DE INDIVIDUALIZAÇÃO do bem reivindicado, a 

impedir o exercício do pleito reivindicatório e, via de 

conseqüência, a procedência da desapropriatÓria indireta. 

3. Importa, agora, dizer que o aludido Laudo 

da 2ª Divisão de Levantamento~ emitido em 23 de setem 

bro de 1987 ~ constitui, ademais, típico DOCUMENTO NOVO, 

a ensejar a rescisão do julgado. 

4. Isto porque, além de haver sido obtido DE 

POIS de prolatado o V. Acórdão rescindendo, é legitima a 

suposição de que, houvesse tal documento sido presente a 

essa Excelsa Corte, por ocasião do julgamento da Ação Ci 

vel Originária nº 297-4-MT, muito certamente estaria as 

segurado pronunciamento favorável à UNIÃO FEDERAL, visto 
como teria o Supremo Tribunal Federal a certeza absoluta 

de que não estava determinado, nem individualizado, o bem 

reivindicado. 

5. Que a UNIÃO FEDERAL ignorava a existência 

do documento novo ora trazido a estes autos, ou que dele 

não pÔde fazer uso, constituem circunstâncias resultantes 

do seu desconhecimento da existência da "INDÚSTRIA DA DE 

SAPROPRIAÇÃO INDIRETA",sÓ desvendada com o ajuizamento 

da Ação cível Originária nº 362, pelo Estado de Mato Gros 

so. 

6. É caso, assim, por si só, de rescisão do 

V. Acórdão rescindendo, como permitido pelo art.485, VII, 

do CÓdigo de Processo Civil. 
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VII - ERRO DE FATO RESULTANTE DE ATOS E DO 
CUMENTOS DA CAUSA (ADMISSÃO DE FATO 

INEXISTENTE) 

1. De tudo o que atrás foi exposto,é fácil de 

duzir que essa Suprema Corte, em decidindo como decidiu 

na Ação cível Originária nº 297-4-MT, fundou-se em erro 

de fato resultante de atos e documentos da causa, ao admi 

tira existência de FATO INEXISTENTE, qual seja o de que 

os Kayabi do rio dos Peixes foram 

li para ali conduzidos, a partir de 1955, 
e, sobretudo,em datas posteriores;levando, 
depois, à criação da Reserva Indígena Kay 
abi,pela FUNAI,ainda que não conseguindo 
mantê-los congregados em área demarcada." 
(fls. 1.103 do V.Acórdão rescindendo, Doe. 
nº 1) 

2. Em verdade, dos Kayabi há notícia histÓri 

ca de que estão irnemorialmente no estrito senso da pal~ 

vra - situados na região do rio dos Peixes, e, em 1955, 

não foram "PARA ALI CONDUZIDOS" mas, ao contrário,ALI FO 

RAM ENCONTRADOS, pela primeira vez! 

3. É o bastante para configurar a ADMISSÃO DE 
FATO INEXISTENTE, pelo V. Acórdão rescindendo, por isso 
fundado em ERRO, nos termos do§ lº do art. 485 do CÓdigo 
de Processo Civil: 

11Há erro,quando a sentença admitir um fato 
inexistente,ou quando considerar inexiste~ 
te um fato efetivamente ocorrido." 
(grifamos) 
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4. Esclareça-se, logo, que não está presente 

a excludente de rescindibilidade a que se refere o§ 2º, 

primeira parte, do mesmo art. 485 do CÓdigo de 

Civil: 

Processo 

,_ . 11É indispensável, num como noutro caso,que 
tenha havido controvérsia,nem pronunciame~ 
to judicial sobre o fato.11 

(grifamos) 

5. É que, especificamente sobre o fato de te 

rem sido os Kayabi do rio dos Peixes PARA ALI CONDUZIDOS 

em 1955, jamais houve controvérsia, nos autos, porque se 

tratou de inverdade suscitada NOS LAUDOS PERICIAIS! 

6. Nem mesmo o Autor, ou o Estado de MATO GROS 

SO, se haviam atrevido a tanto, antes dos laudos peric2:_ 

ais: sustentaram, quando muito, que a Reserva Indígena f~ 

ra insti t.u l da para "ATRAÇÃO" de Índios Kayabi cujo habitat 

era.localizado em outras paragens e que, uma vez criada 

essa Reserva, para lá se deslocaram os Índios que,hoje, ~ 

cupam a área. É o que se lê, nas seguintes peças da Ação 

cível Originária nº 297-4-MT: 

"A criação da mencionada Reserva não se d~ 
veu ao fato de que nas terras delimitadas 
pelo memorial inicial impreciso(l968); e, 
depois retificado,(1974)estivessem Índios, 
fossem seu habitat,suas ocupações,suas per 
manências ou, ate mesmo,a posse imemorial; 
mas,tão-sÓmente,para possibilitar a atra 
ção de indios esparsos e nômades, situados· 
fora dos limites propostos,aprovados e re 
tificados. 11 

( fls. 7 da petição inicial da ACOr 297-4- MT, 
Doe. nº 55, grifos do original) 

"Isto exposto,afirma o ESTADO DE MATO GRO~ 
SO que nas terras devolutas de sua propri~ 
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dade e·sob a égide da Constituição Federal 
de 1.946 transmitidas para o domínio priva 
do,dentre as quais,as terras em litígio~ 
não existiam indios; 

' 1 

Isto exposto,tratando o caso dos autos de 
terras destinadas a constituir RESERVA IN 
DÍGENA, e que não se confundem com aquelas 
de posse imemorial dos silvícolas (Lei ng 
6.001/73,art.26),somente através de decla 
ração de utilidade pÚblica e de desapropriã 
ção por parte da União Federal nos termos 
do artigo 153,§ 22 da Constituição Fede 
ral,o Autor poderá ser privado do seu di 
reito de propriedade(CÓd.Civil Brasileiro~ 
art.590)." 
(fls.244 e 247 da resposta do Estado de M~ 
to Grosso na ACOr 297-4-MT,Doc.ng 2, grifa 
mos) - 

7. Por outro lado.não houve,também, PRONUNCIA 

MENTO JUDICIAL sobre o fato inexistente, o que teria acon 

tecido, se o fulcro do V. decisum rescindendo estivesse 

voltado para essa particularidade referente à "condução" 

dos Kayabi para o rio dos Peixes, em 1955. Mas, não:o ce~ 

ne da decisão está contido na resolução da questão MAIOR, 

atinente à imemorialidade do habitat Kayabi, e a questão 

da 11condução11 de tais indios, em 1955, constituiu mero 

pressuposto fáctico em que se estribou o V.Acórdão rescin 

dendo, para chegar àquela conclusão. 

8. Assim, nenhuma excludente impede seja res 

cindido o V. Acórdão rescindendo, quer aquela constante 

da primeira parte do§ 22 do art. 485 do CÓdigo de Preces 

so Civil, quer aquela que figura na segunda parte da mes 

ma disposição legal. 

, ' ,.. 
9. Impõe-se, por isso,a rescisão do V.Acórdão 

- - ' 
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rescindendo, . 

parte, do CÓd 

fundamento no art.485, IX,§ 12, primeira 

de Processo Civil. 

• 
' i 

1II - ERRO DE FATO RESULTANTE DE ATOS E 
DOCUMENTOS DA CAUSA(CONSIDERAÇÃO.DE 
INEXISTENCIA DE FATO EFETIVAMENTE O 
CORRIDO) 

, I 

1. Fundou-se o V. Acórdão rescindendo, igua! 

mente, em ERRO DE FATO, decorrente de haver considerado 

INEXISTENTE FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO, sobre o qual - nao 

houve CONTROVÉRSIA, nem PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, stricto 

sensu. 

2. É que o douto voto condutor concluiu: 

"Não são os laudos concordes quanto aos d.§; 
dos de fato essenciais,o primeiro a locali 
z aç áo dos Kayabi e seu "habitat" imemorial~ 
Parece, contudo, demonstrado que esse"habi tat" 
imemorial seria a margem direita do Rio Te 
les Pires ou são Mateus,nos Estados de Mã 
to Grosso e Pará; dai teriam sido transf; 
ridos,em 1955,para a confluência do Rio Mã 
mitsuá-Missu com o rio Arraias,e,em 1960~ 
deslocados para a foz do Rio Suiá-Missu com 
o Rio Xingu,prÓximo ao Posto Diauarum; e, 
com o correr do tempo,foram-se deslocando 
e iniciando pequenas aldeias ao longo do 
rio Xingu(relatÓrio FUNAI,fls.134)." 
(fls.1.084/1.085 do V.Acórdão rescindendo, 
Doe. n2 1) 

3. Para decidir quanto ao habitat imemorial- 

Kayabi, portanto, partiu o V. Acórdão rescindendo da PRE 

MISSA segundo a qual 

NÃO EXISTIAM ÍNDIOS KAYABI NO RIO DOS PEI- 

XES, EM 1955. 
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em que se escorou o V. aresto rescindendo, para decidir a 

questão fundamental da Ação - a existência de habitat im~ 

morial indígena no rio dos Peixes, afinal negada~, que, 

adiante, o douto voto condutor expressamente esclareceu, a 

razão de haver chegado a tal conclusão: 

11• • • não era habitat imemorial dos Kay ab.í , 
PARA ALI CONDUZIDOS, A PARTIR DE 1955 .•• :" 
(fls.1.103 do V.Acórdão rescindendo, mai~s 
culas nossas) · 

5. Tem-se, pois, que a V.decisão rescinden~a: 

a) fundou-se na Ll\JEXISTÊNCIA DE ÍNDIOS KAYÂBI 
NO RIO DOS PEIXES, EM 1955; 

b) não houve "pronunciamento judicial" 
1 

stric.to 
sensu sobre tal fato,pois o mesmo const! 
tuiu mero pressuposto antecedente à conae 
qüência,a qual consistiu no dispositivo ~Õ 
julgado atinente à questão do habitat I~E 
MORIAL indigena,na região do rio dos Pei 

' - xes. 

6. De outra parte, não houve CONTROVÉRSIA so 

bre o FATO constituído pela inexistência de Índios Kaya~i 

no rio dos Peixes, em 1955: trata-se de inverdade traziôa 

aos autos pelos laudos periciais, já que nem mesmo o Au 

torou o Estado de Mato Grosso ousaram sustentar a inexis 

tência dos Kayabi no rio dos Peixes no especifico ano de 

1955, preferindo ater-se à tese genérica de inexistênc~a 

de Índios na região, EM TODOS OS TEMPOS. 

7. Não incidindo, assim, a excludente prev~~ 

ta no§ 2º do art. 485 do CÓdigo de Processo Civil, apr~ 

senta-se inteiramente rescindível o V. Acórdão rescinden 

do, a teor do inciso IX e§ lº, segunda parte, da mesma : 
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DE FATO, RESULTANTE DE ATOS E DOCUMENTOS DA CAUSA, ao dar 

pela inexistência de Índios Kayabi no rio dos Peixes, a e 

poca de 1955, induzido, corno atrás se expôs, pelos laudos 

periciais fraudulentamente urdidos . 
. 1 

IX - PEDIDO DE RESCISÃO E PEDIDO DE NOVO 
JULGAMENTO DA CAUSA 

1. Por tudo o que foi aduzido, a Autora UNIÃO 

FEDERAL pede a esse Excelso Supremo Tribunal Federal haja 

por bem rescindir o V. Acórdão prolatado pelo Colendo Tr~ 

bunal Pleno na Ação cível Originária nº 297-4-MT,que teve 

por Autor JÚLIO DE QUEIROZ FILHO, litisdenunciado pelo Au 

toro ESTADO DE MATO GROSSO, e Rés a UNIÃO FEDERAL e a 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI. 

2. Cumula ao pedido de rescisão,ainda ~ como 

• 1 
autoriza o art. 488, I, do CÓdigo de Processo Civil~, o 

pedido de novo julgamento da causa, para o fim de ser 9e 
clarada totalmente improcedente a Ação Civel Originária 

nº 297-4-MT, impondo-se ao seu Autor e ao litisdenunciado 

os Ônus da sucumbência e a obrigação de devolver todas as 

importâncias recebidas em execução do julgado rescindido, 

acrescidas de juros de mora e correção monetária. 

3. /·Pede; também, que JÚLIO DE QUEIROZ FILHO, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, JURANDIR BRITO DA SILVA,EXPEDITO 

ARNAUD e PARAGUASSÚ ÉLERES sejam condenados a responder - 

por perdas e danos, conforme o caso, pela litigância de 

má-fé (art. 16 do CÓdigo de Processo Civil) ou pela pre~ 

taçào de informações inveridicas, por dolo ou culpa (art. 

147 do CÓdigo de Processo Civil), sem prejuízo das san 

- :. ções penais c ab Í veis. 
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nos artigos 87, I, 103, IX, XIV, XV e XXV, e 119 da Lei 
! 

nº 4.215, de 1963, fique determinada, ao cabo do julgame~ 

to, sua comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, para 
•\ 

\ as providências disciplinares pertinentes, com relação 

aos advogados SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO e PARAGUA~ 

SÚ ÉLERES, tmabém sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis. 

X - REQUERIMENTO PARA A CITAÇÃO DOS RÉUS 

1. Requer a UNIÃO FEDERAL sejam citados os 

Réus JÚLIO DE QUEIROZ FILHO e ESTADO DE MATO GROSSO - o 

primeiro, pessoalmente, e, o segundo, na pessoa de seu 

Procurador-Geral e, ad cautelam, na pessoa do Exmo.Sr. Go 

vernador do Estado de Mato Grosso~ para, querendo, con 

testar esta Ação, no prazo assinalado, fazendo-se a adver 

tência do art. 285 do CÓdigo de Processo Civil, de que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelos 

réus, como verdadeiros, os fatos articulados pela Autora. 

2. Pede, em conseqüência, que, após distribui 

da esta petição inicial, seja fixado prazo para contesta 

ção, pelo Exmo. Sr. Relator, na forma do art. 260 do Reg! 

mento Interno, efetuando-se as citações mediante 

ção de Cartas de Ordem. 

extra 

XI - INDICAÇÃO DAS PROVAS 

1. Para a prova do alegado,além dos documen 

tos já exibidos, requer a UNIÃO FEDERAL: 

- 
a) seja requisitada,ao Estado de Mato Gros 
so,a Íntegra do procedimento administrati 
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vo atinente à concessão e/ou alienação de 
terras· ao Réu JÚLIO DE QUEIROZ FILHO, com 
os respectivos memoriais descritivos .e 
plantas, tudo com as referências convenie~ 
tes para identificação.cadernetas de opera 
ção de campo, folhas de cálculo analítico~ 
data da medição e nome do agrimensor,a fim 
de que possa ser submetido, oportunamente, 
à indispensável pericia técnica, destinada 
à verificação de sua autenticidade e vali 
dade, que desde já requer; 

b) seja deferida a realização de pericia 
topográfica, visando à materialização dos ti t~ 
los dominiais no solo,sob a supervisão da 
autoridade judicial competente; 

e) seja deferida a realização de perícia 
1 , , 

arqueologico-museologica,referente ao ter 
ritÓrio objeto da ação,destinada a pesqui 
sar os vestígios da presença fÍsica de sil 
v.Í.colas na área, de 1934 até o ano de 1955; 

d) seja deferida a realização de 
, 

pericia 

l 

l 
histÓrica,destinada a reconstituir os acon 
tecimentos havidos na região de que tratã 
a ação,com relação à presença indígena, no 
período que vai do advento da Constituitão 
de 1891 até os dias de hoje; 

e) seja deferida a realização de 
, 

pericia 
antropolÓgico-cultural,destinada a identi 
ficar os grupos indígenas que presenteme~ 
te habitam a região onde se situa a áreã 
objeto da ação,sua origem, individualidade 
étnica e afinidade cultural; 

f) seja deferida a oitiva de testemunhas. 

2. Postula a UNIÃO FEDERAL,com arrimo nos §§ 

lº e 2º do art. 145 do CÓdigo de Processo Civil - com a 

redação advinda da Lei nº 7.270, de 10 de dezembro de 1984 

- que as várias perícias necessárias sejam realizadas por 

PROFISSIONAIS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO,DEVIDAMENTE INSCRI 

TOS NO ÓRGÃO DE CLASSE _COMPETENTE, sendo comprovada sua 

ESPECIALIDADE NA MATÉRIA SOBRE QUE DEVERÃO OPINAR, MEDIAN 
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TOS. 
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3. Em face da relevância da matéria e ante os 

fatos expostos, pleiteia a UNIÃO FEDERAL, ainda, que as 

pericias requeridas não se produzam mediante delegação 

dos atos instrutórios (art. 261, parágrafo Único, do Reg! 

mento Interno) e, sim, que se façam diretamente perante 

essa Excelsa Corte, por nomeação e sob supervisão do Exmo. 

Sr. Relator. 

4. Além disso, dados os fatos expostos ,a UNIÃO 

FEDERAL desde logo impugna a escolha, como Perito 

cial ou como Assistente Técnico, dos Senhores 

ju.d! 

- AIR PRAEIRO ALVES 
AINABIL MACHADO LOBO 

- PAULO CÉSAR OLIVEIRA 
- ARTHUR SOUZA NOVAIS 
- EXPEDITO ARNAUD 

JURANDIR BRITO DA SILVA 
- ELY MODESTO CURVO 
- PARAGUASSÚ ÉLERES 
- SEBASTIÃO JESUÍNO DE OLIVEIRA 
- ARNALDO ROSA TAVEIRA. 

5. Por Último, em razão da avançada idade do 

Padre João Evangelista Dornstauder ~ cujo testemunho 
, 
e 

da mais alta importância, para elucidação dos fatos e com 

provação da falsidade da prova~, peàe a UNIÃO FEDERAL 

seja admitida a PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA que pretende 

fazer, colhendo o seu depoimento como testemunha, nos ter 

mos da previsão contida no art. 846 e seguintes do CÓdigo 

de Processo Civil. Para tanto, esclarece que,por motiv0 

da idade do Padre João Evangelista Dornstauder - que, atu 

almente, conta mais de 80 anos tem a UNIÃO FEDERAL 
--, 



justo receio de que, ao tempo da prova, .f a naG.._exi~a ou 

esteja impossibilitado de depor(art.847,II,do CÓdigo 'de 

Processo Civil). 
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XII - VALOR DA CAUSA 

1. À Ação cível Originária nº 297-4-MT foi a 

tribuido, à data de seu ajuizamento, em 27 de novembro ,de 

1980, o valor de Cr$ 3.000.000,00(TRÊS MILHÕES DE CRUZEI 

ROS), segundo consta a suas fls. 56 (Doe. nº 55). 

2. Esse valor mostra que a audaciosa ernprei;t~ 

da a que se dedicaram JÚLIO DE QUEIROZ FILHO e o Estado 

de Mato Grosso excedeu, nos resultados, até mesmo às suas 

próprias expectativas. 

- 
l 
l. ' 

3. Isso porque, segundo consta dos autos da 

execução do julgado (Does. ns. 56, 57 e 58), em decorrên 

eia do V. aresto rescindendo, foram pagas, a JÚLIO DE QUEI 

ROZ FILHO e ao ESTADO DE MATO GROSSO, nas datas de 18 ~~~ 
19 de agosto de 1986, as seguintes importâncias: 

e 

fls. 1.204 
fls. 1.207 
fls. 1.210 
T O T A L 

CZ$ 
CZ$ 
CZ$ 

173.385,56 
948.434,51 

17.083.664,70 
CZ$ 18.205.484,77 

4. Lembre-se que, in hoc casu, trata-se de me 

\ 

ros 18.808 ha, ou seja, a Ação cível Originária 297-4-MT, 

dentre todos os feitos que versam sobre terras indígenas 

no Estado de Mato Grosso, é uma das poucas que cuidam de 

PEQUENAS porções de terra (na Ação cível Originária nº 

365-2-MT, por exemplo, reivindicam-se 3.334.819,53 hecta 

res) ! 
/ 
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distante da realidade~ faz-se necessário, para que se 

possa aquilatar o vulto dos interesses em causa na Ação 

Civel Originária nº 297-4-MT (e, via de conseqüência, o 

porte da "INDÚSTRIA DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA"). 

6. Considere-se que, ao preço pago na Ação CÍ 

vel Originária nº 297-4-MT sem se levar em conta que,à 

guiza de 11complementação11, já está liberada a quantia de 

CZ$ 966.879,04 (Doe. nº 59) ~, o valor de l(UM) HECTARE, 

em 18 de agosto de 1986, ascendeu a CZ$ 967,96! 

7. Sabendo-se que, na Ação cível Originária 

( ' 

nº 365-2-MT, o Estado de Mato Grosso pleiteia indenização 

pela 11desapropriação indireta" das terras em que situam o 

Parque Indígena do Aripuanã e as Áreas Indigenas Sete de 

Setembro, Roosevelt, Serra Morena, ZorÓ e Aripuanã, que 

perfazem o total de 3.334.819,53 hectares~ só essa Ação 

ensejaria, em função do valor adotado na Ação ~Ível Orig! 

nária nº 297-4-MT, e até a data de 18 de agosto de 1986,o 

preço de 

CZ$ 3.227.971.912,25(Três bilhÕes,duzentos 
e vinte e sete milhÕes,novecentos e seten 
ta e um mil e novecentos e doze cruzados e 
vinte e cinco centavos)! 

8. Acresçam-se a tal importe os juros de mora 

e a correção monetária incidentes desde agosto de 1986 e 

percebe-se que não estava longe da verdade o Estado de Ma 

to Grosso, quando atribuiu, à Ação cível Originária nº 

365-2-MT, o valor de CZ$ 10.000.000.000,00(dez bilhões de 

cruzados)! 

9. Multiplique-se isso,agora,pelas mais de 50 

(~ 



ações em que a 11 INDÚSTRIA DA 

ca obter indenizações por terras indigenas e somem-se os 

7- 
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vários andares superpostos do território de Mato Grosso 

que foram alienados, e ver-se-á que, sozinhos, os dirige~ 

tes da "INDÚSTRIA DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA11,se logra~ 

sem sucesso em sua empreitada, poderiam saldar a 

divida externa brasileira, com troco ... 

, . p r op r-a a 

10. Essa Excelsa Corte tem pacífica e vetusta 

jurisprudência no sentido de que, em ação rescisÓria,o va 

lor da causa, 

11De regra, deve ser o da ação cuja senten 
ça se busca desconstituir." 
(AR 994-1-Ag Rg-GO,Rel.Min.Leitão de Abreu, 
in D.J. de 1.9.78, p. 6.467) 

) 
t 

11. A se dar estrita e literal obediência a es 

sa orientação, haver-se-ia de atribuir, a esta causa, o 

singelo valor de CZ$ 3.000,00(três mil cruzados),que é o 

formalmente correspondente, nos dias de hoje, àquele atri 

buÍdo à Ação cível Originária 297-4-MT, uma vez converti 

do para a nova moeda. 

12. vê-se, assim, que é absolutamente irreal 

tal cifra, se levado em conta o proveito que os Réus lo 

graram obter, com o V. Acórdão rescindendo. 

13. Essa Suprema Corte, todavia, já admitiu 

que 

\ . 
\ ' 

"O valor a ser dado à causa, na aç ao resci 
sÓria, há de guardar identidade real,e não 
apenas formal,com o da ação em que se pro 
feriu a decisão rescindenda. - 
No caso dos autos,está visto que o princ! 



pal da execução atingiu, 
de 29 .. 11. 82, o montante de 
(fls. 6). 
Completanto-se o cálculo para o dia ante 
rior ao ajuizamento da ação rescisória~ dI 
to valor alcança Cr$ 40.210.436,42 (fls. 
25), que fixo para o presente feito. 
Complete o A. o depósito e o preparo." 
(Despacho do Exmo. Sr.Ministro Décio Miran 
da, na AR 1.178-3- Impugnação ao Valor d; 
Causa - SP, ~ D.J. de 12.2.84, p. 500) 
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14. É, precisamente, o caso dos autos. 

15. O principal da execução atingiu,segundo d~ 

monstrativo,por enquanto,o total de CZ$ 18.205.484,77,até 

18 de agosto de 1986. 

16. Completando-se o cálculo para o Último dia 

) 

do mês anterior ao ajuizamento desta Ação Rescisória ~31 

de outubro de 1987 ~ alcança-se o valor atualizado de 

CZ$ 72.636.243,13 (setenta e dois milhões, seiscentos e 

trinta e seis mil,duzentos e quarenta e três cruzados e 

treze centavos). 

1 
'-' 

17. É este o valor que a UNIÃO FEDERAL atribui 

à presente Ação Rescisória. 
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