
--------- •.•.•.•.• ..__. ,,..rl ···-··· 

MTITUTO SOClf~TM. 
Data I 1_,_ 
Cod. :fFDct ó Q.,:l].- 

r ti!\!:A.&..t a 

EXM9 SR. DR. JUIZ FEDERAL EM MATO GROSSO 

i- ,._. : 1 _..), 1-··-··' ·C.,, ' . 
\ 1 ' ' . 

...,..., 
r1-1 -- ....• - ' o 

(~ ; n1: 
{ \.1 ' tº .. ,- 
i ·-· o 
i (;...) 
1 · ' vJ 
1 

., 0.") 1 L ___ ! r-o t, ---- 

~. ~-'\·~ ~ -1~> 
3o. 07.,:f',{; 

AINABIL MACHADO LOBO, perito nomeado 

por V. Excia. na Ação Cível Originária 

N9 265-6, que MAURICIO FIGUEIREDO, sua 

mulher, e o Estado de Mato Grosso, na 

qualidade de litisconsorte-ativos, pro 

movem contra a Fundação Nacional do 

índio (FUNAI) e União Federal,após ter 

vistoriado o im6vel, estudado os elemen 

tos dos autos, e procedidos a todas 

as diligências necessárias, vem aprese~ 

tar-lhe o presente laudo, com as respo~ 

tas aos quesitos formulados pelas PªE 

tes. 

O PARQUE IND1GEN]\ DO XINGO E OS ÍNDIOS 

t necess~rio explicar que ã considerada região do 

XINGU,subdividida em "Alto, Médio e Baixo Xingu", aquela das 

terras localizadas desde o "Alto-Xingu", entre os paralelos 

139 e 149 s., no Estado de Mato Grosso, e que corresponde a re 

gião das nascentes dos rios Ronuro, Batovi,Jatobá, Kurizêvo e 

Kuluene, que são os formadores do rio Xingu, até a região do 

~!{ 
{1v 
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11Baixo-Xingu11, no Estado do Pará, e onde o rio Xingu desagua no 

rio Amazonas. 

Essa região corresponde a 200.000 Km2, isto e, prati 
camente, 10 vezes a superfície territorial do Estado de Sergipe, 

ano de 1952, sertanistas e alguns militares da aeronau 

sonharam transformar em Parque Indígena. 

Na ocasião em que foi criado o Parque Indígena do 

Xingu pela União Federal, pelo Decreto N9 50.455, de 14/04/1961, 

sob a denominação de Parque Nacional do Xingu, lhe foi destinada 

uma área de 22.000 km2, localizada no Estado de Mato Grosso en 

tre os paralelos geográficos 109 à 129 s, situando-se parte de 

la na margem direita do rio Xingu, no município de Barra do 

Garças; e, a outra parte, no município de Chapada dos Guimarães, 

situado na margem esquerda do rio Xingu. A largura delímitada p~ 

ra essa área foi de 40 km para cada margem do citado rio, confor 

me consta do artigo 29 do Decreto N9 50.455, de 1 961 ( ..,1). anexo 

Sete anos depois, pelo Decreto N9 63.082, de 06 de 

agosto de 1 968, a União ampliou a área do Parque Nacional do 

Xingu incorporando-lhe uma região localizada entre os paralelos 

geográficos 129 e 129 30' s, e o destinou como área reservada 

aos silvícolas (anexo 02). 

Naqueles anos de 1 961 e 1 968 essea dois decretos 

determinaram: a) - que o Ministério da Agricultura e a FUNAI 

entrassem em contato com o Estado de Mato Grosso, e com particu 

lares, visando conseguir doações das terras incluídas dentro 

dos limites do Parque; b) - desapropriações indispensáveis a 

instalação do Parque, bem corno desapropriações indispensáveis 

ao cumprimento do Decreto N9 63.082, de 1 968, que destinou o 

Parque como área reservada aos silvícolas. 

No ano de 1 971, dez anos após sua criação, pelo 

J}if 
j 
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- •. -; Decreto N9 68.909, de 13 de.julho de 1 971, eram alterados os 

limites do Parque Indígena do Xingu pela segund~ vez, mediante 

a incorporação de uma regiao localizada entre óS paralelos ge~ 

gráficos 129 30' e 139 s., abrangendo terras localizadas nos 

municípios da Chapada dos Guimarães e da Barra do Garças (ane 

"·~xo 03). 

Por esse Decreto foi desmembrada da-área do Parque 

a região situada ao norte do traçado da Rodovia _BR-80, constante 

da delimitação do Decreto N9 63.082, de 06 de agosto de 1 968, 

e o governo federal compensou essa exclusão com a anexaçao ao 

perímetro do Parque Indígena do Xingu da região localizada entre 

os paralelos 129 30' e 139 00' s. 

No Decreto N9 68.909, de 13 de julho de 1 971, o 
• 

governo federal determinou à FUNAI que atraísse grupos indígenas . . 

para dentro dos limites do Parque, e também consignou que ª' 
f _:egião desmembrada, ao norte do traçado da Rodovia BR~80, ficava 

~~jeita ao Artigo 198 da Constituição. 

Esclareço que o governo federal tem desapropriado 

amd qave Lme nt;e ,-·· ao norte da BR-80, terras localizadas .ne.s sa re 

gião desmembrada do perimetro inicial do Parque, e situadas nas 

!'-. 
margens, direita e esquerda do rio Xingu, destinando-se aos 

indios TXUCARRAMÃES (anexos 07,08 .e 09). 

- . A FUNAI, dando cumprimento ao Artigo 39 do Decreto 

N9 76.999, de 08 de janeiro de 1 976 (anexo 04), contratou com 

a firma PLANTEL - AGRIMENSURA E AGRONOMIA LTDA., os trabalhos 

de dema~cação administrativa do perimetro dQ Parque, obedecendo 

1 os limites definidos nos Decretos a que me referi, e como 

\reservada~ silvícolas, trabalhos que foram concluidos 

are a 

no 

final do ano de 1 978. 

Pelo Decreto.N9 82.263, de 13 de setembro de 1 978 

{anexo 05), o Parque passou a ·denominar-se ."PARQUE INDÍGENÁ DO 

., ., 
•' 

XINGU", tendo.em vista a classificação das ãreas reservadas a 
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, - . que se referem os Artigos 17, II, 26, Parágrafo'único, letra 

"b" 1 e 28 da Lei N9 6. 001, de 19' de dezembro de .1 973 ( ESTATUTO 

DO ÍNDIO anexo 06). 

Esse Decreto confirmou o Decreto N9 63.082, de 

1 968, que havia destinado as terras do Parq.ue Indígena do 

""'Xingu como área reser;ada aos silvícolas, e aonde eles pudessem 

habitar e obter meios para sua subsistência, inclusive no qual 

foram determinadas desapropriações indispens~veis ao cumprimento 

do Decr.eto (anexo 02) • 

A criação do Parque Nacional do Xingu teve por 

objetivo atrair e transferir os índios para as regiões abrangi 

das pelo seu perímetro, e assim protege-los contra doenças e 

massacress das frentes pioneiras dos civilizados, tendo sido 
• 

à eles destinada, inclusive a pos~e e ocupação daquelas regiões 

para que os índios ali pudessem viver e tivessem meios de subsis' 

~ncia, sem quaisquer interferência dos homens brancos, 

turalmente o contato com os funcionários dos órgãos de 

exceto 

assis 

tênciá aos silvíco1as. 

Os ensinamentos e tratamentos dispensados aos in 

dios, sobretudo às suas mulheres, inclusive por CLAUDIO VILLAS 

~ . BÕAS, sertanista e funcionário naquela época dp S.P.I. - Serviço 

de Proteção aos índios~ infelizmente revestiu-se de acentuada 

• imoralidade e perversão (anexo 10) • 

O governo federal para pacificar os índios, e concre 

tizar esse seu objetivo, instalou nas regiões que viriam a 

constituir o Parque Indígena do Xingu, 04 Postos Indígenas.: a) 

"Diauarum"; b} - "Jarinaº; e) - "Leonardo Villas B8as"i d) 

"Kretire". 

Na região do "Alto-Xingu", também conhecida 

área do 11Uluri11, localizada no municípi(! de Chapada dos 

como 

Guima 

rães, e onde tem suas nascent'es os ~ios Batovi, Ronuro,Kurizêvo, 
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.• Jatobá, Von Steinen, formadores do rio Xingu, tinham seu habitat 
• 

imemorial 11 (onze) tribos dos denom;i.nados "índios xinguanos11: 

Kuikuro, Kalapálo, Matipú, Nafaquá(Karib)~ Kamaiurá e Aueti (Tu 

pí): Meináco, Iaualapiti, Waurá (Aruak); Trumaí {língua isolada) 

e Txicão (supostamente Karib). 

Foi nessa região do Alto-Xingu, ou área do "ULu.r L" r 

situada entre os paralelos geográficos 139 e 149 S., que o 
\ 
\ 
l 

l 
cientista alemão KARL Von STEINEN, em 1 884, localizou 39 al 

deias daqueles 11Índios xinguanos", abrigados mais ou menos 3.000 

Índios, e cujo número de aldeias e a população reduziu-se em 

1 • nossos dias respectivamente, para 11 aldeias e 800 silvícolas . 

Orlando e Cláudio Villas Bôas, no seu livro "XINGU 

os índios, seus mitos", sobre o seu primeiro contato com a 
• 

região do Alto-Xingu escrevem (anexo 11): . 
11Em 1 946, ano de nossa chegada aos formadores do, 

Xingu, os seus povoadores eram, nas suas várias 

práticas e costumes os mesmos encontradôs pelo 

etnólogo alemão KARL Von STEINEN em 1 887, ·em sua 

expedição etnográfica". 

"A única alteração constatável ocorrida na região, 

de 1 877 para cá, foi uma grande redução de quase 

metade do·número de seus habitantes,tomando-se como 

- . verdadeiro o·mo~tante populacional calculado .na~u~ 

la ocasião". 

Os Villas Bôas atribuem o real minguamente da pop~ 

lação indigena xinguana aos primeiros e viotentos surtos gri 

l9é pais, disentéricos e de outras moléstias infecciosas 

&,· na região devido ao contato com civilizados. 
Desrespeitando a posse e localização permanente dos 

irrompidos 

"índios xinguanos'', os irmãos Villas Bôas transferiram essas 

tribos do Alto-Xingu para a área onde edif:i,caram o "Posto Indig~ 
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~ , . na Leonardo Villas Bôas", junto à margem esquerda do rio Xingu, 

entre os paralelos 129 e 129 30' S.1.municipio da Chapada dos 

Guimarães, região essa que foi anexada ao•Par~ue Nacional do 

Xingu pelo Decreto N9 63.082, de 06 de agosto de 1 96?, que alte 

rou os limites do Parque e destinou suas terras como area 

~ aos silvícolas. 

SONIA DE ALMEIDA DEMARQUET, étnohistoriadora 

reser 

e 

assistente técnica da FUNAI, em seu laudo, em demanda proposta 

contra esta e a União Federal por Oscar Paul Landmann, faz refe 

rincia a essas transferincias e atrações dos "indios xinguanos'' 

para dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu (anexo 12). 

. ·- 
são suas essas palavras: "Mas é preciso dizer 

já desde a vigência do primeiro Decreto N9 
• 

que, 

50.455 

(14 de abril de 1 961),, os índios Al to7Xinguano s 

que viviam na porção sul em suas áreas ancestrais,fo 

ram atraídos para dentro do perímetro do P.arque re 

cém-criado". 

"Dissemos que, porque o limite sul do Decreto N9 

50.455, de 1 961, não incluía terras .s a.bidamente 

indígenas dos Kuikuro, Kalapalo, Aipatse e outros, 

os irmãos Villas BÔas tiveram de ~trair esses ín 

dios para ·junto do Posto Leonardo, bem mais ao 

.. norte, o que·se provou infrutífero e ineficaz, pois 

aqueles indígenas continuaram a frequentar as para t 
) gens "abandonadas11 em busca de seus lugares sagra 

dos e dos alimentos básicos à sua sobrevivência, co 

mo os ovos de tracajã e os frutos do piquizeiro". 

O depoimento j~dicial de CLÃUDIO VILLAS BÕAS na 5~ 

Vara Federal de são Paulo, em 29 de agosto de 1 980, é também 

no sentido que os índios foram transferidos para dentro dos limi 

tes do Parque, por influência.dos irmãos Villas Bôas e de acordo 

,, ; 
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•- com o Decreto de 1 961 (folhas 1.019, 49 vol.). 

Na pericia co.nstatei que· além dos "índios xinguanos" 

da região do Alto-Xingu os Villas Bôas, mediante trabalhos de ' ! 
l tração, e deslocando-os do seu habitat, transferiram para o 

Parque Indígena do Xiqgu outras tribos de índios constituídas 

\ .. ~elos:. "Kayabí 11, "Tapai unas ou Beiço de Pau", "Kranhacârore", 

"Txucarramãe11 (Kayapó) 11 e "Suyá (Jê) 11• J 
Esses índios, antes de serem transferidos para ·den 

tro dos. limites do Parque, estavam localizados: 

I - KAYABI tinham seu habitat imemorial na região 

do rio Teles Pires, no vale do Tapajós, e foram transferidos no 

ano de 1 9~ para a confluência dos rios Manitsuá-Missú 

Arraias, e daí foram deslocados poucos anqs depois para 

e 

perto 

do "Posto Indígena Diauarum11, na margem direita do rio· Suya- 

Missú, e com o decorrer do tempo foram-se deslocando e iniciando 

r pequenas aldeias ao longo do rio Xingu (anexo 13 - Relatório da 

~'UN~I). 

A partir de 1 962, na margem direita do rio Xingu 

e Parte Central do Parque Indígena do Xingu, na .região 'entre a 

• margem esquerda do rio Suyá-Missú e o rio Uavi ou Morena, os 

?-- • 
indios KAYABf ergueram cinco pequenas ald~ias,-em 1 962, 1 974, 

1 969, 1 962 e 1 969 respectivamerit~1comoverif~quei na vistoria 

e consta do Mapa da FUNAI (anex9 14 - região assinalada. de cor 

verde). 

Nessa região estão situadas a gleba do autor e a 

do Osvaldo Daunt Salles do Amaral (Ação Civil Originária N9 

278-8) . (folhas 1.978 e 2.021 do 79 vol.). 

Sobre o habita.t imemorial dos ·Índios "Kayabí11, antes 

de serem atraídos para o Parque, e sobre a criação pelo governo 

federal no rio dos Peixes da RESERVA IND.ÍGENA KAYABÍ,este perito 

se reporta ao pronunciamento do SUPR~MO TRIBUNAL FEDERAL, na 

..: 
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.. açao que.Julie de Queiroz Filho moveu contra a Uniio e a FUNAI 
• <?' 

(anexo 15) • 
. . 

II - TAPAIUNAS OU BEIÇO DE PAU, segmento dos indios 

11Suyáll, foram t..ransferidos entre os anos de 1 965 e 1 970 da 

região do rio U do Parque, e do Sang~e e do.rio Arinos para dentro do perímetro 

instalados na aldeia dos recem chegados (1 961) < a.n 

dios "Suyá", na margem direita do rio Suyá-Mi.ssú e perto do 

"Posto Indígena Diauarum". Dos Tapaiunas ou Beiço de Pau, exter 

minados com veneno misturado com carne de anta, sobreviveram 

apenas os 41 indios levados para o Parque. A FUNAI diz em seu 

e . relatório que esses Índios foram transferidos para o Parque Indí 

gena do Xingu no ano de 1 965, porém BERTA RIBEIRO, no livro 

"DIÁRIO [?O XINGU", ainda localizava os índios Tapaiuna no ano 

de 1 970 no rio do Sangue. Durante a vistoria constatei que 

essa transferência se deu entre os anos por elas mencionados. 

· III - KRANHACÂRORE, em 1 974 foram transferidos 

'-egião do rio Peixoto de Azevedo para o perímetro do Parque 

da 

e 

iocalizados junto ao "Posto Indígena Diauarum", na margem direi 

ta do rio Suyá-Missú, afluente da margem direita do rio Xingu, 

• porque a rodovia 11Cuiabá-Santarém11 cortou aquela região onde ha 

~. bitavam. 

IV - TXUCARRAMÃE, ou KAYAPÔ, habitavam ao sul do 

Estado do Pará, na altura da cachoeira VON MARTIUS, na região 

de um afluente do rio Jarina e a 40 km da margem esquerda do rio 

Xingu. Para atrai-los para dentro dos 1imites do Parque foram 

construidos o "Posto Indígena Jarina" e o "Posto Indígena Kreti 

\ reº, à margem esquerda do rio Xingu. 

"Posto Indígena Jarina" foi criado em 1 978 - o por ...• 

PORTARIA N9 369/N do Presidenté da FUNAI, constando dos conside 

randos dessa Portaria: "que a população Txukahamãi (Kayapó) que 

habita a área é estimada em 200 (duzentos) indios; que esse gr~ 
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po perma~ece além dos limites do Parque Nacional do Xingu, em 

suas aldeias originais, ao nort& do Parqu~, sem u~uf~uir dos be 

neficios de uma assistência regular por parte do órgão;a necessi 

dade de definir os limites para as suas atividades de caça e 

. ,111coleta, 
-~Y 

necessárias a sua subsistência (anexo 16) • 

V - SUYÁ, de língua do tronco "Jê", suâ tribo era 

constituida no século XIX por 150 índios como -calculou o étnolo 

go alemão KARL Von den STEINEN, em suas viagens científicas nos 

anos de 1 884 e 1 887. Atualmente a população é de 130 à 140 

índios •• Suyá" (anexos 17 e 18) • 

Os Índios 11Suyá11, uma das tribos mais temidas pelos 

"índios xinguanos11 da região do Alto-Xingu (paralelos 139 a 

., 149), eram guerreiros e assaltantes, raptores de mulheres e 

crianças, e até 1 961 quando foi criado o Parque Nacional do 

Xingu não mantiveram localização e habitação permanente em 

{ quaisquer regiões do Xingu. 

~ O MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, em Publicações Avul 

sas N9 6, e os VILLAS BÔAS no livro "XINGU.os 1ndios, seus mi 

tos11, informam que no passado os índios "Suyá" irromperam na 

região do Alto-Xingu, ou área do "Uluri", pelo rio Ronuro, um 

dos formadores do rio Xingu. 

ANTHONY SEEGER, renomado antropólogo, referindo-se 

aos indios 11Suyã11, diz que no passado eles viviam no norte do 

Estado do Maranhão, e também em Goiás. Deslocando-se na direção 

oe st.e atrav~ssarám o va.Le do Xingu até atingirem o. rio Tapajós, 
-~ 

no Estado de Mato Grosso, mas sempre guerreando contra inúmeros 

~grupos-indígenas. Daí rumaram, para leste em direção ao 

Batovi cujas nascentes se situam na região do Alto-Xingu, e 

rio 

ai - - 
entraram em contato tom os "índios xin~uanos". 

A bibliografia consultada informa que os índios 

"Suyá" percorriam em suas incurs6es as regi6es da margem esquer 
! 

.,)' 
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~ . da do rio Xingu, no município de Chapada dos Guimarães,desde a 

.. confluência do rio Ronuro, um dos formadores do Xingu, até a que 

da d'água "Von Martius" ao sul do Pará. 

Ati::avés dos Índios "Bakari" do Paranatinga e, poste 

'\.tpriormente dos pr ôp r í.os "Suyá'_', ouviu KARL Von den ~TEINEN 

-~ estes índios, antes de se fixarem na região do ~ingu, 
-· 

aldeiados no rio Verde, afluente do Paranatinga. 

que 

estavam 

Na REVISTA DO MUSEU PAULISTA, pág. 84 do XIV vol., 
- - -- 

existe esta referincia: "Os SUYÂ, encontrados pela expedição 

alemã de 1 884, habitavam a margem esquerda do Xingu, logo abai 

xo da foz do rio Paranajuva ou Suiá-Missú, comp.ortando sua al 

deia segundo Steinen, nove malocas em circulo de forma e constru 

ção idênticas às do xinguanos. Com respeito à sua população, 

esse mesmo autor registrou como sendo "a aldeia _mais habitada", 

orçando-a em cêrca de 150 seus habitantes" (anexo 20). 

(_ Essa localização dos Índios "Suyá" é comprovada 

""~apas do Estado de Mato Grosso, desenhados pelo INSTITUTO CARTO 

GRÁFICO CASTIGLIONE e pela POLIMAPAS, nos quais a aldeia 

por 

dos 

iridios "Suyá"~ ã margem esquerda do Rio Xingu, está assinalada 

em frente e logo abaixo da foz do rio Suyá-Missú, este afluente 

. -. da margem direita do rio Xingu (anexos 22 e 23) • 

No mapa desenhado pela POLIMAPAS também está assina 

lado o local denominado 11Diauarum11 e o Posto Indígena Diauarum", 

ambos localizados à margem direita do rio Suyá-Missú •. Os ·índios 

Suyá chegaram a ter sua aldeia transitoriamente instalada naque 

le local 11Diauarum", mas foram obrigados a abandonar esse local 

4... em virtude de lutas de extermínio com os índios Trumai, 

I e Txucarramãe, que custaram aos índios Suyá a morte de metade de 

Juruna 

·- ...• 

sua popu Laç âo , 

Essas lutas intertribais não permitiram que os 

dios Suyâ habitassem permanentemente terras de quaisquer regiões 

\ 



do Xingu, tanto que a assistente-técnica da FUNAiy a étnohisto 
'• 

riadora SONIA DE ALMEIDA MARCATO, em seu laudo apre~entado na 

Ação Civel Originária N9 278, afirmou que. os sítios ao longo do 

Xingu não foram ocupados po~ aldeias permanentes, 

·"\ . ..-caráter de posse ou propriedade permanente (fls. 

. Vvol.). 

dando-lhes o 

2.018 do 79 

Hostis e sempre lutando, e tomando medidas estratégi 

cas de defesa que dificultassem represálias de outros Índios, 

mas que nem sempre foram bem sucedidas, os índios 11Suyâ" deslo 

cavam-se constantemente de uma região para outra. A derrota so 

frida pelos índios "Suy â " no "Diauarum", que. lh~s custou a perda 

de cincoenta por cento de sua população, obrigou-os a se em 
- 

brenharern pelo rio Suyá-Missú e se refugiarem na região das cabe 

ceiras de· um de seu afluente, isto é,· do rio Soconti ( Xaconti ) 

ou Paranaiba, na altura do paralelo 129 20' Sul, região essa que 

( não foi incluída no perímetro do Parque Indígena do Xingu. 

~ BERTA RIBEIRO, no seu livro "DIÁRIO DO XINGU", enten 

de que delocando-se do "Diauarum", devido as ·referidas lutas 

intertribais, os índios Suyá foram obrigados a se transferirem 

para as nascentes do rio Suyá-Missú (anexo 21) .· 

Esclareço que essas nascentes localizam-se fora 

. - do perímetro do Parque • 

O General CÂNDIDO RONDON, em 04 de novembro de 

1 946, ao ser entrevistado pelo jornal 11A NOITE", falando na 

qualidade de Presidente do Conselho Nacional de Proteção aos 

!ndios, citou a tribo dos índios "Suyá" corno bravia e localizada 

'no rio Tanguro, afluente do Culuene, formador do rio Xingu, 

, que os "Suyá"· se conservavam ariedios e inimigos das outras 

e 

tri 

bos (ane~o 19). 

MARIO ~ SIMÕES, antropólogo, em seu estudo public~ 

do na REVISTA DO MUSEU PAULISTA, pág. 86 vol. XIV, sob o título 

rf( 
... -,,.~-~-- .. '-"···--~--~--'-------------- 
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"OS TXICÃO E OUTRAS TRIBOS MARGINAIS DO ALTO XINGÜ11, escreveu 
• s 

' . sobre os índios II Suyá" (ahexo 20°} : 

"Com a chegada dos membros da 
0Expedição 

Roncador-Xin 

gu à região e a construção de acampamentos e campos 

de pousor praticamente terminaram as hostilidades 

desses índios. Isolados no alto Suiá-Missú e aves 
,· 

sos a quaisquer contatos, alí permaneceram até 

e 
' 

1 958, quando resolveram incursi~nar pelo alto Cu 

luene, provocando pânico na aldeia Kuikuro. Por es 

sa razão, em 1 959, após 75 anos de isolamento eram 

os Suyá novamente visitados por civilizados, desta 

feita, porém, pelos irmãos Villas Bôas e em sua no 

va aldeia no rio Soconti, afluente do Suiá-Missú11• 

Esses 75 anos correspondem ao períqdo que vai desde 

1 884, quando o cientista alemão KARL von den STEINEN contatou 

tai.ºs índios "Suyá", pela primeira e Última vez, aldei~dos à margem 

~squerda do rio Xingu, em frente e na altura da foz do rio 

Paranajuva ou Suyâ-Missú, até o an~ de 1 959 quando os índios 

"Suyá" foram contatados pelos Villas Bôas aldeiados no rio Socon 

ti (Xaconti) ou Paranaiba, na altura do paralelo 129 201Sul,fora 

dos limites do Parque. 

Os esclarecimentos do General CÂNDIDO RONDON, sobre 

.. -~ a localização no ano de 1 946 dos índios "Suyã", se afinam com 

os de MARIO F. SIMÕES, porque as cabeceiras do rio Soconti (Xa 

conti) ou Paranaiba, onde aqueles índios foram contatados em 

1 959, se encontram excluídos do perímetro do Parque, e próximas 

"'rªº rio Tanguro, como se pode verificar dos mapas 

do Estado de Mato Grosso (anexo 37). 

cartográficos 
- .... 

Assim conclui, inclusive pelas informações dos 

próprios índios 11Suyá" encontrados no "Posto Indígena Diauarum", 

na ocasião da vistoria, que antes de serem pacificados e atraí 
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dos para dentro dos limites--do Parque Indígena do Xingu; e insta 
• 4 

lados perto' daquele Post'? Indígena na margem direita do 

Suyá-Missú, os índios "Suyá" estavam vivendo entre os anos 

rio 

de 
' l 
\ 

1 946 e 1 959 na região mencionada pelo General RONDON e pelo 

etnólogo 

jr 
MARIO F. SIMÕES. 

BERTA RIBEIRO, no seu livro 11QIÁRIO DO XINGU", pag. 

26, referindo-se a MARIQ SIMÕES E EDUARDO GALVÃO, diz que a 

atração e pacificação dos Indios 11Suyã11 ~e deu no ano de 1- 959 

(anexo _21 ) • 

ORLANDO E CLÁUDIO VILLAS BÕAS escreveram no seu li 

vro 11XINGU os índios, seus mitos" (pãg. 35 rodapi) que: 

"Os Suiã do rio Paranajuva foram atraídos em 1 960 
., ' por Cláudio e Orlando Villas.Bôas, do Serviço 

Proteção aos índios (anexo 11)". 

de 

Esclareço que o rio Paranajuva é o mesmo rio Suyá-. 

Missú, denominação dupla que se encontra na bibliografia sobre 

;)a região do Xingu, e que as datas de atração e pacificação men 

cionadas por Berta Ribeiro ( 1 959) e pelos Villas Bôa~ (1960), 

assim como as datas da localização dos índios 11~uyá"-na região 

e das cabeceiras do rio Soconti ou Paranaiba ( excluidos os limi 

tes do Parque), e que é a mesma do rio Tanguro. afluente do rio 

Kul.uene, referidas por· Mario F. Simões ( 1 959} e pelo Gen. Cândi 

do Rondon (1 946), foram confir!ftadas pelos índios 11Suy~" e 

11Kayabi11 que encontrei no "Posto Indígena Diauarum" na ocasião 

da vistoria. 

Os MAPAS DA FUNAI, desenhados em 1 977, na ocasião 

~ do levantamento das aldeias indígenas do "Parque Indígena do 

. Xingu11, inclusive um dele~ assinado pelos·Villas BSas, tambim 

assinala uma só aldeia de Índios "Suyá" situada na margem direi 

ta do rio Suyá-Missú e junto ao "Posto ~ndígena Diauarum11 l ane 

xos 14 e 14-A). 
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7,,.t·,:,,. -~ ·--·!. v.~ 

RONALDO QUIRINO DO NASCIMENTO, um dos integrantes 

do Sub-Grupo de Trabalho nomeado por Portaria da FUNAI para fa 

zero levantamento daquelas aldeias, ·em depoimento prestado na 

Justiça federal, faz referência a urna única aldeia de Índios· 
; li "Suya (anexo 30) • 

os VILLAS BÔAS, no seu livro 11XINGU os.índios seus 

mitos", confirmam que os índios "Suyâ " foram atraídos em 1 960,· 

e que dezenas de anos depois das guerras intertribais os índios 

"Suyá" voltaram para o "Dd aua xum" (anexo 11). 

Os MAPAS desenhados po'r Orlando e Cláudio · 

Bôas e que fazem parte dos seus livros "XINGU DIA XINGU 

Vil las 

NOI7:S 

XINGU TERRA", e "XINGU TERRITÓRIO TRIBAL", também assinalam una 

so aldeia de índios II Suyá" dentro dos limites do Parque Indíg.e::;.a 

do Xingue unicamente na margem direita do rio 11Su:yá-~issú11, ju~ 
~ . . . 

to ao "Po s t.o Indigena Diauarum" (anexo s 24 e 25). 

~ Os MAPAS de OBE~G, de FREDERICO HOSPKEN da 

,..Brasil Central, e o publicado no jornal A-GAZETA DE SÃO 

Fundação 

P.2\ULC, 

demonstram que os índios "Suy.á" se localizavam somente na rna r qezi 

direita do rio "Suyá-Missfi'' (anexos 26, 27 e 28) . 

O Acordão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação c í.ve l 
Originária N9 278 faz referência a aldeia dos índios "Suyã", a 

margem direita do rio "Suyá-Missii'' (folhas 2.019 do 79 vol.) . 

Aqui me cumpre reiterar que a gleba do autor se . \ 
S1 

tua na·margem oposta, isto é na margem esquerda do rio 

MissG" para onde foram transferidos os índios "Kayabi". 

Durante a vistoria indaguei dos índios "Suyá" que 

errcorrt xe L no "Posto Indígena Diauarum" sobre a sua procedência, 

e fui por eles informado que até 1 960 estavam aldeiados na 

região do rio Soconti ou Paranaiba, fora dos limites do Parque, 

e sob promessas foram transferidos dali para perto do cit~c~ 

"Posto Indígena", localizado na maz çern direita do rio Xingu; e<='] 

t l· ; ....• :, •. 

... 1:•, 
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tro dos limites do "Parque Indígena do Xingu "·· 

Os Índios "Suyá" e "Marawê" (índio "Kayabi e Chefe 

do Posto Indígena Diauarum") também informaram que recentemente, 

isto é, ~á aproximadamente dois (02) anos, um grupo de 

"Suyã" incentivados por funcionário~ da FUNAI se deslocou 

Diauarwn e ergueu duas ( 02) aldeias na margem esquerda do 

indios 

do 

rio 

Suyá-Missú, que verifiquei estarem situadas sobre a gleba de ,. 

Synval Rocha. 

STEPHAN SCHARTZMANN, antropólogo norte-americano,qce 

passou uma temporada no "Parque Indígena do Xingu", informou ao 

JORNAL DE BRASÍLIA, em. 28/08/1 983, que os índios "Suyá", "Txucar 

ramãe 11, 11Krenhacarôre 11, "Kayabi" e ·11Juruna 11 foram atraídos para 

o Parque com três promessas básicas: terras seguras, assistência 

médica e abastecimento de bens industriais (ane~o 29) .. 

ALVARO VILLAS BÕAS ao prestar depoimento perante o 

~~uízo Federal, Seção de São Paulo (folhas 1.026 do 49 vol.), ta!:! 

J"bém informou que com a criação do Parque_do Xingu foram atraídc~ 

pelos irmãos Villas Bôas para .dentro do perimetro do Parque os 

indigenas Txicão, K~anhacârore, Kayabí, Suyá, conhecidos como 

•- Beiço de Pau (folhas 1.058). 

No mapa da FUNAI, desenhado no ano de 1 977,na oca 

siio do· levantamento fundiário do "Parque Indígena do Xingu", • 

que-também.roí assinado pelos 03 Villas B6as, a área de influ~~. 

eia dos · indios "suyâ " correspondente a sua economia, onde c a caa 

e pescam, este perito judicial coloriu de amarelo com base a~ 

dados da própria FUNAI, não se confundindo essa área com a re 

\ gião de influência dos índios "Kayabí", nesse mesmo mapa colori 

da de verde, e onde estes tem suas roças, caçam e pescam. 

Os índios "Suyá" não são agricultores, ao contrário 

dos índios ~Kayabí'' que suprem aqueles índios. e os demais que 

vivem junto ao "Posto Indígena Diauarum'' de alimentos· produzidos 
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. - 
. . em suas roças . 

Por oportuno esclareço que os índios não dão as 

suas aldeias nomes de rios ou outros acidentes geográficos, não 

existindo como constat~i na pericia nenhuma aldeia de índios 

~"Suyá" com os nomes d~ Uavi 

"'?primeiro afluente da margem 
,.- 

e Soconti, que são nomes de rios, o 

direita do rio Xingu, ~ o segundo 

afluente do rio Suyá-Missú, correndo ainda as águas do rio Socon· 

ti ou Paranaíba fora dos limites do Parque Indígena do Xingu, on 

de os índios 11Suyán estavam habitando no ano de 1 959. 

Acrescento que a distância entre o rio Uav~ e o rio 

Suyá-Missú, ambos afluentes da margem direita do rio Xingu, e 

de 67,S km, e que as aldeias dos índios são apenas identificadas 

pelos nomes de suas tribos, Kayabi, Krenhacârore, Suyá,etc. 

Antropólogos e etnólogos fazem restrições ao 

dos Villas Bôas terem introduzidos no Parque· Indígena do 

.J._4 tribos de índios, e por as terem misturado numa mesma 

.""i~pesar de serem tradicionais inimigas e falarem línguas 

fato 

Xingu 

area, 

distin 

tas (folhas 852 do 49 vol.). 

Referindo-se ao Parque, DARCY RIBEIRO antropólogo 

• de renome mundial diz que os Villas Bôas realizar~m a façanha 

de ali. terem constituido a primeira sociedade das nações da h í.s 

tória, e que os Índios vivem no Parque há exatamente 21 anos, - 
em 16 aldeias (anexo 38). 

Segundo legislação própria (Estatuto do índio),-~ o 

Parque Indígena do Xingu (Decreto 82.263/78)· é área reservada p~ 

la União Federal e destinada à posse e ocupação pelos silvíco 

las, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direi 

to ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens 

nela existente, e excluída das áreas de posse imemorial das 

tribos indígenas (Lei NQ 6.001/73, art. 17, II, art. 26, paragr~ 
•... ; 

1 
\ 
l 
i 

fo ünico, letra "bn, e art. 28). 
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No território do Parque Indígena do Xingu,que. corres 

ponde a .26.420 km2, aproximado ao dos Estados de Sergipe e 

Alagoas, vivem atualmente 1.857 índios, cpnforme dados forneci 

dos pela FUNAI (anexo 18). , •..• 
~zam 

Atualmente, os grupos indígenas que lá vivem utili . 
pequenas porcentagem da área total do Parque, para a subsis 

// tência e preservação de sua vivência sócio-cultural. 

Os índios vivem de caça, pesca e pequenas roças, ati 

vidades exercidas nas proximidades das suas aldeias, e sua vivê~ 

eia sócio-cul~ural eles a desenvolvem nos terreiros das pr6prias 

malocas. 

Concluindo, este perito judi~ial entende que os ir 

mãos Villas Bôas deveriam ter respeitado a posse das tribos indí 

genas, nas regiões onde os índios tinham suas mora~as, ao in 

vés de transferi-los para dentro do perimet~o. do Parque, co~o 

~ealmente fizeram. 

~-, A inadaptação ao novo ambiente tem ocasionado a ~uga 

de alguns Índios de dentro daqueles limites, que.voltam para 

as regiões donde foram deslocados e nelas tinham o seu habitat . 

. Além disso, a área reservada do Parque Indígena do 

Xingu (26.420 km2) é muito grande para uma população que nao 

chega à 2.000 Índios. 

LEVANTAMENTO DAS ALDEIAS PELA FUNAI -- -------- 

O Presidente da FUNAI, General ISMARTH DE ARAUJQ 

OLIVEIRA, po~ determinação do Ministério do Interior, pela PORT~ 

RIA 932/SP, de 12 de novembro de 1 976, constitui-u Sub-Grupo de 

Trabalho do qual participaram Saul Carvalho Lopes, Ronaldo Qu.ir±_ 

no do Nascimento, Olímpio Serra e_Claudio Villas Bôas, funcionJ. 

1 
·- ~ -~ .,,: ::~·~f1:·' • 
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rios da Fundação Nacional do índio, para procederém a localiza 

cão dos aldeiamentos indígenas dentro da área do Parque Nacional 

do Xingu, com a indicação da situação dos'mesmos à época da 

sua criação em.1 961, a situação atual ( 1 976 ), e dos demais 

de 1 968 e 1.971 (anexo 31}. 

Naquela oportunidade, Orlando, Alva+o e Cláudio Vil 

las Bôas remeteram ao Presidente da FUNAI, e do qual eram asses 

sores, expediente intitulado 11DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO PARQUE INDÍ 

GENA DO XINGO" e no qual consignaram (anexo 32). 

a) - "Aos elementos que integram essa cultura anti 

ga, xinguana, estratificada, outros grupos 

vieram se juntar em época ~ecente. Estão neste 

caso os índios "Kayabi".do vale do Tapaj6s; os 

"Txicão", do Alto Jatobá; os. ".Tapaiuna" ,do rio 

Arinos; e, finalmente, os "Kranhacârore, desl~ 

cados do eixo da rodovia 11Cuiabá-Santarém11• 

Verificamos assim que o Parque além de repr~ 

sentar o "habitat" secular de muitas tribos, 

e também uma reserva natural de primeira impoE 

tância, vem se constituindo, nos ultimas anos, 

em abrigo seguro~~ tribos ou grupos ameaçados 

de extinção em suas terras de origem, seja p~ 

la pressão direta de invasores civilizados 

(garimpeiros, seringueiros,etc), seja pela 

abertura de fazendas e rodovias". 

b) - "Ao Norte, ou seja, na parte Norte do Parque, 

temos cinco tribos que, pela natureza das 

suas atividades econômicas, indole, origem e 

outros fatores, apresentam traços e um compoE 

~amento que os distingue, sob vários aspectos, 

dos grupos localizndàs ao Sul. Trata-se dos 
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"Suyá", 11Mekrãgnonti11 ambos da familia lingui~ 

tica Jê, bem como dos 11Juruna11, de língua iso 

lada; dos 11Kayabí11 que pertencem ao grupo Tupi 

e, finalmente, dos recém-chegados "Tapaiuna11 

e "Kranhacârore", também incluídos entre os . . 

Jê. Todos esses grupos, divididos em numerosas _, aldeias, tem na parte Norte·sua área de cole 

ta, agricultura, caça e pesca". 

e) - "Prosseguindo neste comentário sobre a realida 

de demográfica do Parque, esclarecemos ainda 

que a parte Centrali isto.é, a que se estende 

entre as duas concentrações já referidas - Sul 

e Norte - não constitui um vazio, mas uma 

área que está sendo rapidamente ocupada por 

grupos "Kayabi" e "Txicão", cuj~s peq~enas al 

~ 
·' 

deias (16 e 2, respectivamente), erguem-se ao 

longo do rio Xingu, tanto à margem direita, 

quanto ã esquerda". 

Aqui me cumpre informar que na vistoria 
,---, 

consta..tei ~ 

que~ gleba do autor está localizada na região à margem direita 

do rio Xingu, na parte central do Parque mencionada pelos Villas 
' \., 

1 

Bôas, e que os índios ºKayabi" ocuparam essa região a partir 

1 962, çuando foram erguendo pequenas aldeias na margem do 

de _) 
cita··· 

do rio, num total de cinco, respectivamente em 1 .962, .1 974, 

1 9 6 9 , 1 9 6 2 e 1 9 6 9 ( anexo 1 4 ) • 

Nessa região central do Parque, em outro mapa 

~senhad~ pela FUNAI, na região da gleba do autor (colorida 

de 

de 

verde) situada entre o rio Suyá-Missú e o rio Uavi, ambos afluen 

tes da margem direita do rio Xingu, antes de t 962 não 

assinalado nenhum·aldeiamento indígena, seja dos índios 

existe 

"Kay~ 

b "' li l. , seja de quaisquer outra tribo (anexo 14-A}. 
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• Concluindo o levantamento das aldeias do Parque, . , 
-· 

. 
os funcionários da FUNAI, Saul Carvalho Lopes e·Ronaldo Quirino 

do Nascimento, integrantes do Sub-Grupo de Trabalho por ela cons 

··. tituido, apresentaram em 15 de março de 1 976 a Chefe da Divisão 

~ de Registro Patrimonipl da FUNAI um relatório e o mapa ( anexo 

, 14), assinado inclusive pelos Villas Bôas, o qual, segundo o 

relatório, retrata fielmente a posição dos aldeiàmentos indlge 

nas em 1 961, data da criação do Parque (anexo ·13) • 

Informaram ainda que o levantamento dos aldeiamento~1' 

foram feitos com base em informações dos Srs. Orlando Villas 

Bôas, Cláudio Villas Bôas, Alvaro Villas Bôas, Sidney Possuelo 

' e Olimpio Trindade Serra, e que os aldeiamentos "Comunidades In 

digenas" objeto de transferência efetuada..s pelos órgãos de 

Proteção aos silvícolas e que não, constituem posse milenar estão 

com as suas datas de tração igualmente assinaladas no mapa. As' 

~comunidades 

e KAYABÍS. 

são: KRANHACÂRORE, TAPAIUNAS ou BEIÇO DE ·PAU, TXICÃO 

Sobre · os índios KAYABf, que. atualmente ocupam a re 

gião onde se localiza a gleba do autor, aqueles:funciohãrios -da 

• FUNAI esclarecem nesse documento: 

d) - KAYABÍS 

Transferidos em 1 955 da regi~o do Rio Teles 

Pires para a confluência do Rio Manitsuá Missu 

com o rio Arraias e em 1 960 foram deslocados 

para a foz do Rio Suiá-Missú com o rio ·xingu, 
I 

prõximo ~o Posto Indígena Diauarum, com o 

decorrer, do tempo foram se deslocando e ini 

ciando pequenas aldeias ao longo do rio Xingu". 

Esses funcionários da FVNAI também indicam nesse 



documento as datas das Lns t.a La'côe s das aldeias dos índios KAYA 

Bl, na margem direita do rio XingÚ, pem como trazem informações 

sobre a área de influência desses índios,.que é aquela de 

suas, coletas, caça e pesca. 
i 
r • \l..i. Ronaldo Quirino do Nascimento, funcionário da FUNAI 

~em depoimento judicial, confirma esses dados do levantamento fun 

~ diário do Parque Indígena do Xingu (anexo 30) •. 

A Chefe da Divisão de Registro Patrimonial da FUNAI, 

por sua vez, informa que segundo o parecer dos sertanistas Orla~ . 
do, Cláudio e· Alv~ro Villas Bôas, e o mapa que também assinaram • (anexo 14), só recentemente outros grupos indíge~as vieram a 

habitar a área do Xingu, estando neste caso os grupos:KRANHACÂRO 

RE, TAPAIUNAS ou BEIÇO DE PAU, TXICÃO e KAYABÍS (anexo 33) . 
• 

Em relação.ao Mapa desenhado pela FUNAI, essa sua 

funcionária informa: 110 mapa demonstra de maneira clara, precisa, 

~~ inequivoca toda a situação do Parque do Xingu à épo~a de 

criação e atual". 

sua 

Finalmente, o Procurador Geral da FUNAI, em 28 

março de 1 977~ se permitiu sugerir ao Presidente·da FUNAI . . . 
de 

que 

• constituísse uma comissão a ser integrada pelos funcionários do 

Sub-Grupo de Trabalho, por um advogado da·Procuradoria,um advoga 

do da Consultoria Juridica do Ministério do Interior, e um mero 

bro do INCRA, para que f os s em examinadas as situações particul~ 

res constituidas e não compreendidas no.habitat imemorial indi 

gena (anexo 34). 

Essa sugestão não foi acolhida pelo President~ da 

~ FUNAI, o que acarretou como consequência vários 

judiciais contra a Fundação Nacional do índio •. 

procedimentos 

• 
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VISTORIA 

Para bem desempenhar o encargb de.perito judicial, 

e elaborar o laudo pericial, vistoriei a gleba em litígio e a 

~~ região onde ela se lo~aliza à margem direita do rio Xingu, entre 

~a margem esquerda do rio Suyá-Missú e o rio Morena ou Uavi, 

afluentes da margem dir~ita daquele citado rio. 

Esclareço que a região é a mésma.onde se situa a 

gleba do doutor Oswaldo Daunt Salles do Amaral, esta objeto 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (folhas 2.021 do 

d~ 

79 

vol.) . 

Dando inicio aos trabalhos periciais percorri de 

aeronave a margem direita do rio Xingu, d~sde o rio Suyá-Missú 

até o rio Uavi, os quais distam u~ do outro 67,5 km., e em segui 

da sobrevoei a margem esquerda do rio Suya-Missú e a gleba do' 

l-rautor, a qual se situa 

-,rio Xingu, e há 6.966 

Miss6.(anexo 35). · 

há 14.475 metros da margem direita 

metros da margem esquerda do rio 

do 

Suyá- 

• f 
. Constatei que na gleba do autor não existe· aldeia, 

~roças, e nem vestígios 

anterior, habitação da 

de ocupação que caracterizem atual, ou 

~esma por parte dos silvícolas. 

Esclareço, contúdo, que. na região onde ela se situa, 

ou mais.precisamente na margem direita do rio Xingu, localizei 

cinco pequenas aldeias de índios KAYABÍ ,· aí instaladas a partir 

de 1 962, e que são as mesmas assinaladas no mapa da FUNAI (ane 

xo 14) , e mais duas aldeias de índios SUYÁ à margem esquerda do 

\r' rio Suyá-Missú, na gleba de terras de Synval Rocha, e que vim a 

saber dos próprios índios SUYÁ terem sido-erguidas por insistên 

eia de funcionários da FUNAI há dois anos, ou seja no ano de 

1 984. 

Esses índios ·- 1T "S\.lya , que durante a vistoria contatei . 
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. . , no "Posto Indígena Diauarum11, além dessa informação me fornece .. 
raro outros dados de muita utilidade para a conclusão· do .meu 

,t . laudo pericial • 

Assim, eles me informaram que antes de 1 984 so 

existia urna única ald~ia de tribo 11Suyá11, com aproximadamente 

140 Lnd.í.o s , instalada perto do "Posto Indígena Diauarum", na 

margem direita do rio Suyá-Missú, e depois que eles foram trans 

feridos para dentro dos limites do Parqui Indígena do Xingu.- 

Os índios 11Suyá11 informaram ainda que, antes dessa, 

sua transferência induzida por promessas dos Villas Bôas,estavam 

aldeiados, até 1 960, nas cabeceiras do rio Soconti (Xaconti) ou 

Paranaiba, na região localizada junto à margem direita do rio 

Tanguro, fora dos limites do Parque, e, q~e não existe nenhuma 

aldeia de índios "Suyá11 com os nomes de Uavi e Soconti, porgue 

esses sao nomes atribuídos à rios, e os índios identificam suas 
t 

. ~ aldeias ,_ tão somente pelos nomes das tribos a que pertencem . 

Os índios "Kayabi" informaram que antes de serem 

levados para o Parque Indígena do Xingu estavam aldeiados na re 

gião · do rio Teles Pires, que corresponde ao va l,e do rio· Tapajós. 

• Do "Posto Indígena Diauarum" me dirigi ã cidade de 

São Félix do Araguaia, qnde obtive elementos de valores do 

mercado imobiliário das terras loca+izadas nessa região,afim de 

avaliar a gleba do autor. 

MEDIDAS É!. CONFRONTAÇÕES DA GLEBA.Denominada "Antà 

Gorda11 tem a configuração de urn·poligono irregular 

e a superfície de 9.959 hectares, achando-se os 

respectivos mar'co s colocados: 'o 19 MP acha-se finca 

do na mata, em comum com terras de Arnaldo Cerdeira 

e Sinval Rocha; o 29 MP, ach~-se fincado na nata, 

em comum com terras de sinval Rocha e área titulada, 
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com o rumo magnético de 269 001 SE, e a distância 

.. ~ 

. 
de 1 4. 91 O met_ros; o 39 MP acha-se fincado na ma.ta, 

em comum com a área titulada e terras de José Souza 

Ramos, com rumo magnético de 479 oo• sw~ e a distân 

eia de 7. o.o o metros; o 49 MP acha-se fincado na 

mata em comum com terras de Jo.sé Souza Ramos e 
J 

/ 

Manoel Militão e outro com o rumo mágnético de 269 

001 e a distância de 14.950 metro.s. Do 49 ao 19 MP o 

rumo magnético é de 479 00' NE, e a distância de. 

6.950 metros". 

TÍTULO DE PROPRIEDADE - Foi expedido pelo Estado 

de Mato Grosso em 09 de novemb~o de 1 964, 

de lhe já ter sido efetuado o pagamento do· 

depois 

preço 

da gleba em 03 parcelas, respectivamente, em 14 de 

~ 
)' . 
,' 

janeiro de 1 957, em 27 de maio de 1 958, e em 

de julho de 1 961. Esse título de propriedade 

25 

foi 

registrado sob n9 9 .-04 7, do Livro 3-N, Folha_s 09, 

do Cartório do Registro de Imóveis da Barra' do 

Garças, em 17 de dezembro de 1 964. 

LOCALIZAÇÃO - A gleba dE:l terras vistoriada localiza- 

·. se em região à marg~m direita do ri~ Xingu,.entre a 

margem esquerda do rio Suyá-Missú e a margem direita 

do rio Uavi, afluentes da margem direita do rio Xin 

gu, entre os paralelos 119 e 129, município de· São 

Félix do Araguaia, comarca da Barra do Garças,Estado 

de Mato Grosso, dentro do perímetro· definido pelo 

decreto N9 50.455,de 14 de abril de 1 961,que criou 

o Parque Nacional do Xingu. 

A ·gleba dista 12.475 met~os da ~argem direita do 



rio Xingu, e 6.~66 metros da margem esquerda do 
p. 

rio Suyá-Mis~ú, e está situada ·na Parte Central do 

Parque Indígena do Xingu (anexo 35). 

~ 
I 

POSIÇÃO GEOGRÁFICA - Conforme verificado na vistoria 

a gleba do autor se localiza dentro das 

coordenadas .geográficas: 

LATITUDE: 119 23' 48" S à 119 3;31 08" 

seguintes 

LONGITUDE: 539 07' 38" X à 539 131 58" W 

• 
RELtVO E HIDROGRAFIA - O relevo é plano, sensivelmen 

te ondulado, sendo de bôa quaiidade o solo da gleba 

vistoriada como atesta sua vegeta,ção, ap re s errt ando-,' 

se bem servida de águas. 

SILVÍCOLAS - Durante a vistoria não c0nstatei a 

existêhcia de índios ou aldeias sobre a gleba visto 

· riada, nem vestígios, roças, ou qua~squer · outros 

detalhes que pudessem caracterizar atual ou anterior 

ocupaçao ou_habitação da gleba pelos silvícolas. 
- ' 

Para a região de su~ localização.foram trarisferidos 

lndios "Kayabí", que nela instalaram cinc6 pequenas aldeias, na 

margem direita do Rio Xingu,e a partir do·ano· de 1 962,isto e, 

depois da criacãao do Parque Nacional do Xingu (1 961) • 

. . 
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AVAL!AÇÃO 

Dois são os métodos consagrad~s para avaliação de 

terras rurais: o método analtico ou da renda e o métódo sintéti 

coou comparativo. O primeiro só tem condições de ser 

em casos muito especiais, porque exige dados contábeis 

aplicado 

minucio 

sos, difíceis de serem obtidos, e também porque o arbítrio da 

porcentagem de relação entre a venda apurada-e o valor do imó 

vel, por ser arbitrário, prejudicada o resultado. 

O método comparativo é o mais recomendado tecnica 

mente, aumentando sua validade quando se trata de desapropriação 
porque o valor é determinado pelo estudo do mercado· imobiliário 

local, representando, assim, o preço pelo.qual o expropriado 

venderia normalmente a sua propriedade, preço esse que represen 

ta o prejuízo patrimonial a ele imposto e,c?nsequentemente, o 

1!11Lmontante da justa indenização. 

1- . No presente caso, procedeu-se ao estuao ~ 
compara ti 

voa avaliação da terra nua, pois.trata-se de uma área de terra 

inexplorada; portanto sem benfeitorias. 

No tocante as terras, desde que o método empregado 

se denomina comparativo; é necessário que.se identifique o imó 

vel· avaliando, com os que lhe são· comparados, .para não se com 

parar coisas diversas, o que di~orciaria o resuitado da realida 

de.~ o caso de ·se comparar coisas diversas, pois é normal o 

entendimento de que as de maior produtividade tem rnaios valor, 

limitados os estudos para a mesma região. 

Para essa defasagem, concorre de forma especial a 

nomeclatura que define a qualidade local da terra, pois é sabido 

que por exemplo, aquela chamada de "cultura de primeira" era uma 

região pode ser diferente de outra assim cognominada em reguao 

diversas. 
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A avaliação dos. imóveis rurais depende do va Lo r 

da terra nua, ao lado da cobertura vegetal e das .benfeitorias 

introduzidas pelo homem. O valor da terra·nua_ê dado por sua 

capacidade de produção, uma vez que a terra vale pelo que ela 

e capaz de produzir. 

Para desapropriação de imóveis rurais, busca-se es 

tabelecer o valor justo~ e, a maneira mais segura de determiná- 

lo será através do levantamento de sua câpac~dade de uso. As 

principais características a serem consideradas são as caracte 

rísticas físicas e químicas do solo, condições climatológicas, 

lidrológicas e sanitárias e condições sócio-econômicas. 

Embora a aplicação do método comparativo tenha como 

um de seus primórdios a coleta de valores.na ~esma região geo- 

econ6mica o que diminue a possibilidade de maior defasagem, o 

procedimento técnico indicado, corno foi dito acima, é o da' 

~classificação das terras em sua denominação técnica, 

· ~do-se no particular, a ciassificação do NORTON. 

Tendo em vista tai& considerações,- o 

sobressain 

assistente- 

técnico enquadrou as terras em questão na Classe·rv de, NORTON 

que assim se identifica: "Terras pr6prias para culturas, oca 

sionalmente, não devendo ser usadas para cult~ras mais do que 

dois anos conseout.í.vos, seguindo-SE: de preferência, a pastagem, 

por per.iodo de três anos :', . 

Nestas condições, o assistente-técnico limitou suas 

pesquisas a mesma região, verificando que os imóveis cujos pr~ 

ços são trazidos à comparação, tem o mesmo-padrão de terra. Essa 

circunstância, de primordial importância, permite a comparaçao 

direta de coisas iguais. 

Com essa orientação, o assistente-técnico passará 

analisar os valores de.terras coletados na pesquisa, os quais 

serão submetidos ao seguinte.tratamento técnico: 
• 
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a) A avaliação se reporta a "terr~s nuas", ou 

seja àquelas desprovidas de quaisquer benfeito 

rias, inclusive culturas•e p~stos. 

b) - Sendo que todos os valores obtidos na pesquisa 

se refere, a terras que peitencem à Classe IV 

de NORTON, não há necessidade do relacionamento 

dos valores às diferentes porcentagens preconi 

zadas na Escala de NORTON. 

c) - Todos os valores de imóveis trazidos a comp~ 

raçao, são integrantes da mesma região e po~ 

suem a mesma qualidade de terra, as quais sao 

classificadas, também, como pertencentes a 

Classe IV de NORTON. 
• 

Consequentemente,. o valor unitário concluído 

se reporta ã essa Classe IV. 

. '-Í; 
1 - 

d) - Como todos os valores se referem a preço a vis 

ta não será deduzido do preço a pó.rce_ntagem de 

10%, a titulo qe elasticidade.para realização 

do negócio. 

PESQUISA DE VALORES 

EMATER ••.•.••••..•••••••••••••••••.••••••..•• Cz$ 1.000,00 

BASA S / A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C z $ 9 O O , O O 

· EPLAN - PLANEJAMENTO ••••••••••••••••••••••••• Cz $ 1. 4 O O, O O 

't-MERCADO IMOBILIÁRIO ••••••••••••••••••••••••••. Cz$ 1. 500, 00 

TOTAL ••..•.••••••.••••••.• Cz $ 4.800,00 

• 

( .. 

'"' .~·~ 
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:;;. . ::. Cálculo da média aritmética: 

Cz$ 4.800,00 = Cz$ 1.200,00/Ha 

4 

Aferição da mêd í.a para verificação da e.xistência ou 

nao, de elementos discrepantes, como tais cons~derados aqueles· ,, 

"'· 
que situam mais de 30% acima ou abaixo da média. 

• M~dia = Cz$ 1.200,00 + 30% = Cz$ 1.560,~0 

30% = Cz$ 840,00 

Não havendo elementos discrepantes,a média e conside 
rada saneada. 

Assim, .temos: Valor da terra nua· Cz$. 1.200,00/Ha 

~· 
I 

Valor Total da área expropriada: 

9.959 Ha x Cz$ 1.200,00 = Cz$ 11.959.800,00 
MILHÕES NOVECENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS 

ONZE 

CRUZA 

DOS): 

Observação: Não foram incluidos os valores forneci 

dos pelo Banco do Brasil e Secretaria pa. 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, por 
. . 

serem muito abaixo dos valores do merca 

do Lmob í.Lí.âr í,o da região. 
1 
1 

..:i 

' 

,.,-•, 

e 
•• ;i,,,.s,'·· •.•.• 

.. ··; ~ ..... _ •' 
~ 
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,.J.. . 19 QUESITO 
W\ 

RESPOSTA: 

30 

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO MINISTRO RELATOR 

( Folhas 1.320) 

O IMÓVEL DO AUTOR ESTÁ DENTRO DA ÁREA DO PA.RQUE 

PRIMEIRAMENTE CRIADO? 

Sim, a gleba de terras,do autor está localizada en 

tre os paralelos geográficos 109 e 129 Sul e dentro dos limites 

29 QUESITO 

RESPOSTA: 

definidos pelo Decreto N9 50.455, de 14 de abril de 1 961, que 

criou o Parque Nacional do Xingu, atual Parque Indigena do 

°"'i Xingu (Decreto N9 82. 263. r de 13 de setembro 'de 1 978) • 

- r' 

A PLANTA D~ FLS 302 (doe. 3) CORRESPONDE A REAL IDA 

DE? 

A planta de· folhas n9 )02 (29 vol.), juntada aos au 

\"tt,( tos pela FUNAI, corresponde à realidade no que se refere a 

·1ocalização da gleba dos autores, pintada em cô+ de vinho, e a 

inexistência de indigenas à margem esquerda do rio Suyá-Missú 

(Parte Central do Parque Indígena do Xingu). 



·. 

39 QUESITQ 

RESPOSTA: 

31 

QUAL A UTILIZAÇÃO DADA PELO AUTOR ÀS TERRAS QUE 

ADQUIRIU DO ESTADO DE MATO GROSSO? 

O autor não pôde utilizar-se da gleba que adquiriu 

do Estado de Mato Grosso porque foi impedido pelos funcionários 

dos órgãos de Proteção aos Silvícolas de ingressar dentro dos 

limites do Parque Nacional do Xingu, e portanto. deixou de 

acesso à sua gleba. Sobre o quesito este.perito ainda se 

ter 

repo_L 

ta à resposta que ofereceu ao 139 quesito ao autor (págs. 48 e 

EX~STEM BENFEITORIAS OU ACESSÕES NA GLEBA DO AUTOR? 

ao 39 Quesito. Não existem benfeitorias ou acessões na · gleba 

Prejudicada, em decorrência da resposta que ofereci 

do autor. 

SQ QUESITO - ..• 

QUAL O VALOR ATUALIZADO DAS MESMAS? 

49 do laudo) 

,· 
~ 49 QUESITO 

RESPOSTA: 
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RESPOSTA: 
l '. 

Não há benfeitorias à avaliar: Já o valor da gleba 

de terra (nua) queptionada, tem a área de 9.959 hectares, e 

~Cz$ 11.959.800,00 (ONZ~ MILHÕES NOVECENTOS E CINCOENTA E 

'MIL E OITOCENTOS CRUZADOS). 

NOVE 

69 QUESITO 

HÁ ÍNDIOS NA PROPRIEDADE EM CAUSA OU VESTÍGIOS DE 

TER SIDO OCUPADAS POR ÍNDIOS? 

RESPOSTA: 

~ Durante a vistoria não constatei a· existência 

índios,-aldeias, mesmo exe1ntas, roças abandonadas,vestigios 

de 

ou 

quaisquer outros detalhes que pudes~em caracterizar atual 

anterior ocupacão da gleba do autor pelos si~vicolas. 

·Reporto-me-ainda à resposta que ofereci ao 99 Quesi 

ou 

to do autor (pág. 43 do laudo). 

-~ 
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RESPOSTAS AOS QUESITOS DO AUTOR 

. (Folhas 1.902) 

SOBRE.A PREJUDICIAL' 

19 QUESITO 

a) - O ESTADO DE MATO GROSSO E A.UNIÃO FEDERAL, - 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, DISCRIMl 

NARAM AS TERRAS DOS MUNICÍPIOS DA BARRA DO 

GARÇAS E DA CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT) E QUE 

,,,-· 
~ 

VIERAM A SER INCLUIDAS DENTRO DOS LIMITES DO 

PARQUE INDÍGENA DO XINGU; b) - A UNIÃO FEDE 

RAL, ATRAVÉS DO DECRETO-LEI, DETERMINOU NO 

S.P.U. - SERVIÇO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO QUE' 

PROCEDESSE A DISCRIMINAÇÃO DAS TERRAS DO SEU 

DOMÍNIO? e) - QUAL A FINALIDADE DESS~ DISCRI 

MINAÇÃO? d) - -A UNIÃO FEDERAL REGISTROU NO 

S.P.U. DAS TERRAS DO PARQUE INDÍGENA 00 XINGU? 

RESPOSTAS: 

a) - Não houve disçrirninação das terras desses muni 

cípi9s, e que foram incluidas dentro dos-limites do Parque Indí 

gena do Xingu, seja por parte do Estado de Mato Grosso, seja 

pela União Federal; 

b) - Sim, houve essa determinação ao S.P.U. - 

ço do Patrimônio da União, no Decreto-Lei N9 9.760, de 08 

Servi 

de 

janeiro de 1 946; 

e) - A discriminação objet~va separar as terras de 

propriedade do poder público·daquel~s outras de domí~partic~ 
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lar; 

· d) - As terras do Parque. Indígena do Xingu não foram 

registradas no S.P.U. - Serviço do Patrimônio da UNIÃO. 

1 

. ~ 29. QUESITO 

a) - O ANTIGO CODIGO DE TERRAS DO E$TADO DE .MATO 

GROSSO DESTINAVA TERRAS AOS ALDEIAMENTOS E CO 

LONIAS DE ÍNDIOS, E QUE O GOVERNO ESTADUAL EN 

TENDESSE SEREM A ELES NECESSÁRIOS? b) - O ESTA 

DO DE MATO GROSSO DESTINOU TERRAS AOS ÍNDIOS,NA 

MARGEM DIREITA DO RIO XINGU, MUNICÍPIO 
• 

DA 

BARRA DO GARÇAS, E QUE FORAM ABRANGID~S . PELOS 

LIMITES DO PARQUE? c) - QUAL FOI, EM CASO NEGA 

TIVO, o MOTIVO DETERMINANTE DO ESTADO? 

RESPOSTAS: 

a) - Sim, desde que houvesse necessidade, destinava 

terras para a finalidade mencionada no quesito; 

b) - o Estado de Mato Grosso não destinou aos índios 
terras com a localização mencionada no quesito, e que 

abrangidas pelo perimetro do Parque Indígena do Xingu; 

e) - Segundo conclui durante a pericia, o 

.foram 

motivó 

foi de que as terras localizadas na margenr"direita do rio -Xingu 

~ não eram habitadas por silvícolas, antes da criação do Parque. 

SONIA ALMEIDA MARCATO, étnohistoriadora e ·assistente técnica da 

FUNAI, em seu Laudo apresentado na Ação Civil Originária N9 

278-MT, afirmou que os sítios ao longo do Xingu não foram ocup~ 

dos aldeias.permanentes, dando-lhes o-caráter de posse ou pro 
• 
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priedade permanente (folhas· n9 2.018 do 79 vol.) •.. --- 

O Gen. ISMARTH DE ARAÚJO' OLIVEIRA, que foi Presiden 

te da FUNAI, em seu depoimento judicial, esclareceu "que a area 

leste do Parque era de perambulação dos índios bem como a· area 

l~ sul, não havendo nesti;is duas ãreas aldeiamentos fixos de Lnd í.o s " 

' , ( anexq 3 6) • 

" Informo que .a gleba do autor localiza-se na região 

leste à que se refere o Gen. ISM~RTH, à margem direita do · rio 

Xingu, município da Barra do Garças. 

39 QUESITO 

• 

.· a) - A FUNAI, POR ESCRITURA PÚBLICA, RECEBEU DO ES 

TADO DE MATO GROSSO EM DOAÇÃO, SEM QUE TIVESSE 

DISCRIMINADO ANTERIORMENTE, UMA GLEBA DE TER 

RAS COM 10.000 HECTARES, INCLUSIVE O SEU 

NlO, POSSE, DIREITOS E AÇÕES, SITUADA NO 

DOMÍ 

MUNI 

.. 

cr PIO DA BARRA DO GARÇAS (MT) 1 ·PARA' ' INS'I'ALAR 

ÍNDIOS XAVANTES? b) - A UNIÃO FEDERAL E A 

FUNAI,_TAMBtM, NESSE MUNICÍPIO ESTÃO DESAPRO 

PRIANDO JUDICIALMENTE TERRAS pESTINADAS PARA 

A RESERVA INDÍGENA DE SÃO MARC9S, SEM .QUE' O 

ESTADO DE MATO GROSSO AS-TIVESSE DISCRIMINADO? 

e) - ESSE MUNICÍPIO DA BARRA DO GARÇAS t O 

MESMO ONDE SE LOCALIZA A GLEBA DE TERRAS. SUB 

JUDICE? 

RESPOSTAS: 

a) - A FUNAI, sem prévia.discriminação por parte do 

Estado de Mato Grosso, recebeu deste em doação uma gleba 

~ 

de· 
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terras de 10.000 hectares, localizada no mesmo município de 

Barra do Garças, para nela instalar ·uma aldeia de Índios Xavan 

tes, ~ob a Chefia do índio Benedito Loazo' (folhas n9 1. 909 do 

79 vol.) , 

~ b) - Sem ~révia discriminação, a União Federal 
9"'?a 

FUNAI estão desapropriando judicialmente terras no citado 

nicípio, destinadas como área reservada (REVISTA INDÍGEN~ 

e 

mu 

SÃO 

MARCOS) a outros Índios Xavantes (folhas· n9 1. 913 do 79 vol.). 

e) - Sim, o município ca Barra do Garças e o mesmo 

onde se locallza·a gleba questionada. 

49 QUESITO 

a) - AºUNIÃO FEDERAL, NO ~o DE 1 983, DENTRO DOS 

LIMITES DO ~ARQUE INDÍGENA DO XINGU, 

PRIOU TERRAS DESTINADAS AOS ÍNDIOS 

DESAPRO 

TXUCARR.t\ 

MÃE, NA MARG~M ESQUERDA DO RIO XINGU, E SITUA 

DAS NO MUNICÍPIO DA CHAPADA DOS GUIMARÃES? b) - 

ESSA DESAPROPRIAÇÃO FOI EFETUADA ATRAVÉS -""··· DE . 

ESCRITURA PÚBLICA? e) - O ESTADO DE MATO 

GROSSO,ANTERIORMENTE, HAVIA DISCRIMINADOS ESSAS 

. '- TERRAS? 

RESPOSTAS: 

a) - Sim, em 1 983, a União desapropriou am;igave! 

mente terras destinadas aos Índios TXUCARRAMÃE, ~ocalizadas na 

margem esquerda do rio Xingu, município da Chapada dos Guima 

bém amigavelmente desapropriou ter~as para os citados· Índios, J rães (folhas n9 1.914 do 79 vol.}, e no corrente ano -(1 986) tam 

' l 

> ;· 1 , 
1 
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situadas na margem direita do rio Xingu,município de Barra do 

Garças, ·terras essas incluídas, em i 961, pelo decreto 50.455 

(art. 29), dentro dos.limites definidos para o Parque Nacional 

do Xd.nqu ( folhas n9 19.5 do 19 vol.) • · 

··~ b) - Sim, essas desapropriações amigá~eis foram 

~ tas por escrituras públicas (anexos 7, 8 e 9). 

fei 

e) - Não. Essas terras desapropriadas pela União,· 

e com origem em vendas feitas à particulares pelo Estado de 

' 

·1 

Mato Grosso, não foram objeto de a~terior discriminação por. 

parte deste. 

59 QUESITO 

a) A·UNIÃO E A FUNAI QUANDO RECEBERAM DO ESTADO 

DE MATO GROSSO A DOAÇÃO DAS TERRAS, PARA INS 

TALAR ÍNDIOS XAVANTES, E ~UANDO AJUIZARAM AÇÃO 

DE DESAPROPR~AÇÂO DAS TER~S DESTINADAS A 

RESERVA IND!GENA DE SÃO MARCOS, Ê_NTENDERAM DES 

NECESSÁRIAS AS DISCRIMINAÇÕES DAS MESMAS (TE~· 

RAS) PELO ESTADO DE MATO GROSSO? b) - 

QUANDO DESAPROPRIARAM POR ESCRI'I'URA 

TAMBÉM1 

PÚBLICA 

TERRAS DESTINADAS AOS ·INDIOS TXUCARRAMÃE, ENTEN 

DERAM DESNECESSÂRIA PRtVIA DISCRIMINAÇÃO POR 

PARTE DO ESTADO? 

'~ RESPOSTAS: 

a) - Sim, entend~ram desncccsi5rias, tanto que a 

FUNAI recebeu em doação a gleba de 10.000 hecta~es para 

lar Índios Xavantes, e, também em decorrência do Decr.eto 

insta 

{. 
•1:. 

·'. 
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ral, está desapropriando judicialmente para Índios dessa· mesma 
..•. . 

tribo terras destinadas à "RESERVA INDÍGENA DE SÃO MARCOS" (f~ 

lhas nQs 1.909 e 1.913 do 79 vol.): 

b) - Sim, esse foi o entendimento, tanto que 

exigiram dos desapropriados certidão da discriminação das ... ...., I!' . 
ras, conforme apurou este perito judicial. 

nao 

ter 

QUESITO 59 1 - SUPLEMENTAR 

• (Folhas 2.050 dos autos) 

a) - O ESTADO DE MATO GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO AO 

TÍTULO PROVISÕIUO 1 EXPEDIU TÍTULO DEFINI'rrvo 

DE PROPRIEDADE DA GLEBA AO AUTOR?. b) - NESSE 

TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE EXISTE ALGUMA 

CLÁUSULA QU.E EXIMA O -ESTADO DE MATO GROSSO D.:\ 

RESPONSABILIDADE POR EVICAÇÃO, OU POR PERDAS 
. 

E DANOS, PELO FATO DA GLEBA POR ELE ALIENADA. 

ESTAR SITUADA DENTRO DOS LIMITES .DO PARQUE DO 

XINGUl OU PELO FATO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

·1 
NÃO TER DISCRIMINADO SUAS TERRAS? e) - O ESTAOO .. 

DE MA'l'O GROSSO, AO INGRESSAR NOS AUTOS, EM SUA 
- . 

PETIÇÃO, ÀS FOLHAS 616, .DEIXOU AFIRMADO QU~ 
-7- 

li ••. OS TÍTULOS DEFINITIVOS EXPEDIDOS PELO 

I' 

r ,. 

ESTADO DE.MATO GROSSO, E DENTRE ELES O TÍTULO 

DE DOMÍNIO EXPEDIDO AO AUTOR, SÃO EXISTENTES, 

E EFICAZES •.• 11? 

RESPOSTAS: 

a) - Sim, em substitu;cão ao titulo provisório, 

·'· /· ' .. ' 
• i'· ..• _._ 
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depois de medida e demarcada, mediante o recebimento do preço 

da venda, o Estado de Mato Grosso expediu o Título Definitivo 

de Propriedade da Gleba, e em nome do autor (folhas n9 1.926 do 

79 vol.) :. 

~--i...~ b) - Não existe no Tít~lo Definitivo de Propriedade 

~ nenhuma cláusula que desonere o Estado de Mato Grosso,quer seja 

pela venda da gleba de terras situada dentro do perímetro ào 

Parque Nacional do Xingu, quer seja pelo fato do Estado de Mato 

Grosso não ter discriminado suas terras, antes de aliená-las ao· 

• autor; 

e) - Sim, .o Estado de Mato Grosso afirma que.o títu 

lo de domínio por ele expedido para o autor é existente, váliào 

e eficaz (folhas n9s 612 e 616 do 39 vol.) 

•' 

SOBRE A.GLEBA EM LITÍGIO - ~ ------- 

69 QUESITO • 
- 1 

a) - O AUTOR ADQUIR~U DIRETAMENTE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO A GLEBA SUB JUDICE? b) EM QUE ANO ESSE 

ESTADO DA FEDERAÇÃO EXPEDIU O TÍTULO DEFINITIVU 

DE PROPRIEDADE DA GLEBA DO AUTOR? e) - A REQU! 

SIÇÃO POR COMPRA AO ESTADO t ANTERIOR A ESSA 

DATA? d) - O AUTOR TRANSCREVEU O TÍTULO DE 

PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS COMP_ETENTE? 

e) - O ESTADO DE MATO GROSSO R~CEBEU DO P..UTO~ 

O PREÇO DA VENDA DA GLEBA? f) - ANTES DA VENDA, 

ATRAVÉS DE ENGENHEIRO CREDENCIADO EM SEU DEPAR 

TAMENTO DE TERRAS, O ESTADO MEDIU E 
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.• 
; 

ESSA GLEBA? g) - COM REL.AÇ.ÃO AOS SILVÍCO'LAS I E..~ 

SEU MEMORIAL DESCRITIVO DA GLEBA, O QUE DEIXOU 

CONSIGNADO ESSE ENGENHEIRO? 

- •. 

--YRESPOSTJ\S, 

a) - Sim, a gleba do autor foi adquirida diretamente· 

do Estado de Mato Grosso, como consta do processo administrativo 

N9 02564 (Ficha 5. 282/55) a rquí vado no INTERMAT - INSTITUTO D::: · 

TERRAS DE MAT·o GROSSO, sendo a alienação· antecedida per 03 fa 

ses: postulatória, demarcatória e alienatória. 

O Diretor do Departamento de Terras e . Colonização 

do Estado, Dr Wlademiro Muller do Amaral, _por despacho de 1 4 de 

dezembro de 1 960, publicado no Diário Oficial do dia _17 ·daquele 

mes e ano, depois de julgar boas a pa r t,e ·té~n'ica e processual, 

~em que houvesse protesto ou_ contestação contra a limitação 

da gleba alienada, determinou que fosse expedido o competente ti 

tulo definitivo de propriedad~. 

b) - O Estaao·de Mato Grosso só expediu o Título 

Def~nitivo de Propriedade em 09 de novembro de 1 .964, depois de· 

lhe já ter sido efetuado o pagamento do preço da gleba pelo au 

• 1 

torem-parcelas, conformes guias expedidas nq processo adminis 

trativo e~·14 de janeiro de 1 957 ( CR$ 72.306,70); em 27 

maio da 1 -958 (CR$ 22.9(3,70): e, em 25 de julho de 

de 

1 961 

( CR$ 5 4. 7 O 7, 8 O) • 

e) - Sim, a.requisição·por compra ao Estado de 

~Mato Grosso foi feita pelo autor em 22 de agosto de 1 955,port~ 

·to, antes de 1 964. 

~) - O título de propriedade do autor expedido pelo 

Estado foi registrado, em 17 de dezembro de~ 9E4, sob KQ 

9.047, do Livro 3-N, Folhas 09, do Cartório de Imóveis 

Barra do Garças (folhas nQ 1.926 do 79 vol.1. 
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e) - Sim, o Estado de Mato Grosso recebeu do autor 

o preço da medição e da venda da gleba questionada .. 

f) - O engenheiro designado pelo Estado de Mato 

Grosso para fazer os serviços topográficos e de agrimensura, e 

~antes deste vender a gleba ao autor, executou essa tarefa, 

- _;.--s~ntando nos autos administrativos Caderneta de. Campo, Folha 

Cálculo Analítico, Planta da Gleba e Memorial· Descritivo. 

apre 

de 

g) - Esse eng~nheiro, Dr Guilherme de Abreu Lima, 

e~ seu Memorial Descritivo da Gleba, afirmou: "Indígenas. Não 

foram encontrados indios nem vestígios de suas moradas" . 

79 QUESITO 

a) - EM QUE DATA E FORMA LEGAL TERRAS OCUPADAS POR 

ÍNDIOS PASSARAM A INCLUIR-SE ENTRE OS BENS DA 

UNIÃO? u) - AS TERRAS DO AUTOR FORAM ·VENDIDAS 

PELO ESTADO DE MATO GROSSO ANTES DESSA DATA? 

e) - NO DESPACHO DE VISTOS E EXAMINADOS DO PRO 

CESSO ADMINISTRATIVO DE ALIENAÇÃO,EXISTENTE NO 

INTERMAT,FICOU CERTIFICADA A INEXIST~NCIA DE 

RECLAMAÇÃO CONTRA A MEDIDA,DEMARCAÇÃO,E/OU A 

VENDA EFETUADA PELO ESTADO? 

RESPOSTAS: 

/~ 1; . a) - Terras ocupadas por índios passaram à propried~ 

· de da União Federal pela Constituição de 1 967; 

bf - Sim, foram vendidas em 1 964; 

e) - Durante a tramitação do processo administrativ~ 

e antes da expedição do Título Definitivo de Propriedade, nolt> 

ri i 

- - 

.. ·-1 

.,.____• .. 't'l'."":.•. ·,. 
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,, 

.. está certificado que não houve reclamação por parEe de 

ros, seja quanto a medição e demarcação, seja quanto a 

tercei 
' 

venda 

da gleba pelo Estado de Mato Grosso. 

QUESITO 

a) - A GLEBA DO AUTOR LOCALIZA-SE.NA MARGEM DIREITA 

DO RIO XI~GU, MUNICÍPIO DA BARRA DO GARÇAS, NA 

REGIÃO COMPREENDIDA ENTRE A MARGEM ESQUERDA DO 

RIO SUYÃ-MISSÚ E O RIBEIRÃO DAVI? b) - ESSA RE 

GIÃO É A MESMA ONDE LOCALIZA-SE A GLEBA DE 

OSWALDO D. SALLES DO AMARAL, AUTOR DA AÇÃO CI 

VEL ORIGINÁRIA N9 278-MT~ E POR ELE PROPOSTA 

NO SUPREMO TRIBUNAL CONTRA A UNIÃO E A FUNAI? 
•' 

r ',f.. RESPOSTAS: 

~ , . 

a) - A gleba do autor localiza-se na região situada 

a margem direi_ta do rio Xingu, no municlpio a que se refere _o • quesito, entre a margem esquerda do rio Suyá-Missú e a margem 

do rio Uavi, ambos afluentes da marg~m direita do rio Xingu es 

tando o rio Suyá-Missú distante do rio·uavi 67,5 Km. Essa região 

esta colorida de verde no Mapa da FUNAI, desenhado na ocasião 

do levantamento fundiário do Parque Indígena do Xingu; e por ela 

executado, datado de 02 de Março de 1 977, o qual ·também está 

assinado por Cláudio, Orlando e Álvaro Villas Bôas (anexo 14). 

b) - A região aonde se localiza o lote do autor e 

a mesma da situação da gleba de terras de Oswaldo Daunt· Salles 

do Amaral, e a que se refere o·suPREMO TRIBUNAL FEDERAL ( folhas 

- ...•• 

nQ 2.021 do 79 vol.). 
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- . 99 QUESITO 

a) - A GLEBA DO AUTOR, NA OCASIÃO DA ALIENAÇÃO, ERA 

OCUPADA POR ÍNDIOS? b) - IDEM, NA DATA 'DA VISTO 

RIA? e) - A REGIÃO DE SUA LOCALIZAÇÃO, NA OCA 

SIÃO DA CRIAÇÃO DO PARQUE XINGO, ERA OCUPADA 

PELO ÍNDIOS KAYABÍ? d) - ESSES.ÍNDIOS, ATUALMEN 

TE, OCUPAM A REGIÃO ENTRE O RIO SUYÁ-MISSÚ E O 

RIBEIRÃO UAVI? e) - DE QUE REGIÃO OS . IRMÃOS 

VILLAS BÕAS TRANSFERIRAM OS ÍNDIOS KAYABÍ? f) - 

EM QUE DATA ESSES ÍNDIOS I~STALARAM SUAS ~ 

DEIAS NA REGIÃO ONDE SE LOCALIZA A GLEBA DO 
J • 

AUTOR? 

. . 
RESPOSTAS: 

a) - Este perito durante a vistoria não __ constatou a 

existência de vestigíos ou quaisquer outrqs 'detalhes que pude~ 

sem caracterizar anterior ocupação e habitação da gleba do autor 

pelos silvícolas, o ql.;le comprova ser essa a situação dessa gl'eba 

na ocasião da alienação pelo Estado de Mato Grosso, e que .con 

firma a ~eclaracão do engenheiro Dr Guilherme Abreu Lima, creden 

=, ciado e designado pelo Estado de Mato Grosso para demarcar e me 

dir essa gleba, o qual no seu Memorial Descritivo afi~ma: ".Indíge 

na. Não foram encontrados índios nem vestígios de.suas moradas". 

b) - Na data da vistoria não constatei sobre a gl~ 

~~ ba do autor aldeias, mesmo extintas, e ne~ roças ou plantações, 

que caracterizassem atual ou anterior ocupação da mesma. pelos 

índios: 

e) - Na ocasião da criação do Parque Indígena do 

Xingu, isto~' em 1 961, a região onde estã situada a gleba 
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do autor, na Parte Central do Parque, não era ocupada por.índios 

"Kayab I." (anexo 14-A) • 

d) - Os 3 irmãos Villas B6as, ~m documento que reme 

teram ao Presidente da FUNAI, com a data de 12 de maio de 1 977, 

-~ .. ,:_:3obre a região Central.do Parqueindígena do Xingu, onde 

J9'iiza a gleba do autor, fazem essa afirmação. 

"Prosseguindo neste comentário sobre a realidade de 

se loca 

mográfica do Parque, esclarecemos ainda que a parte 

Central isto é, a que se estende entre as duas 

C?nc~ntrações já refer~das -;Sul e Norte-· 

constitui um vazio, mas uma área que ·está 

nao 

sendo 

rapidamente ocupada por grupos "Kayabi" ~ 11Txicão", 

cujas pequenas aldeias (16 e 2,respectivamente), er 

guem-se ao longo do rio Xingu, tanto à.margem direi 

( 

~ional - , 

ta,· quarrt.o à esquerda. 

Os Índios "Kayabí", depois da criação do Parque Na 

do Xingu, em 1 961, ergueram 05 aldeias na margem direita- 

do rio Xingu, região leste, Parte Central do Parque, entre a maE_ 

gero esquerda do rio Suyá-Missú e.o rio Uavi ou Morena, distando . . . 

um do outro 67,5 Km, ·sendo ambos afluentes da margem direita do 

rio. Xingu, onde :também se situa a gleba do __ aut.o r , .,.,. 

e) - Esses índios "Kayabi" foram transferidos pelos 

Villas Bôas .de seu habitat imemorial, situa.do na região do rio 

Teles Pires (Vale do Tapajós), para a confluência dos rios Mani 

tsuá-Missú e Arraias, que tem. seus leitos na região localizada 

à margem esquerda do.rio Xingu, poré~ foram dos limites do Par 

~ue, os qu~is, a partir de 1 9601 passaram a erguer suas pequ~ 

nas aldeias em ambas margens do rio Xingu. 

f) Na re~ião onde se localiza a gleba do autor, 

à margem direita do rio Xingu, região leste, município da Barra 

do Garças, o s i Lnd Lo s "Kayabí" nos anos de 1 962, 1 974,_ 1 9 6 9·, 
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' ' - 1 962 e 1 969, ergueram cinco aldeias, conforme se pode verifi .. 
- 1 

car no Mapa da FUNAI, co~orida de verde (anexo 14) •. 

Em outro Mapa, também desenhatlo p~la FUNAI,por oca 

sião do levantamento fundiário do Parque Indígena do.Xingu,nessa 

-...ír mesma região (colori?ª de verde), antes de·1 962, não há locali 

:t'zação de quaisquer tribo indígena (anexo ~4-A). 
! 

109 QUESITO 

a) - O EX-PRESIDENTE DA FUNAI, ISMARTH DE ARAUJO 

OLIVEIRA, ESCLARECEU EM DEPOIMENTO- JUDICIAL 

QUE NA ÁREA LESTE DO PARpUE.XINGU, POR SER 

PERAMBULAÇÃO, NÃP HAVIA ALDEIAMENTOS.FIXOS 

DE 

DE 

ÍNDIOS? b) - A ÁREA LESTÉ SITUA-SE NA -MARGEM 

DIREITA DO RIO XINGU, MUNICÍPIO DA BARRA DO 

GARÇAS?-c) - A GLEBA DO AUTOR LOCALIZA-SE,NESSA 

MARGEM DO RIO.XINGU, À LESTE DO PARQUE? 

RESPOSTAS: 

a) - o General ISMARTHr que foi Presidente da FUNAI, 

em depoimento prestado na Just~ça Federal, esclareceu ~ue .a re 

gião leste do Parque era área de perambulação,~ que nela nao 

existia~ aldeiamentos fixos de índios (anexci 36)·. 

b) - Sim a região leste se localiza a margem 

~-, ta do rio Xingu, município de Barra do Garças. 

e) - A gleba _do autor está situada na região 

direi 

leste 

do Parque, distando 12.475 metros da margem direita do rio 

Xingu, entre a margem esquerda do rio ~uyá-Missú e o rio Norena 

ou Uavi, ambbs afluentes da ~argem direita do rio Xingu,distando 



46 

o rio Suyá-Missú e o rio Morena. ou Uavi um do outro 67.5 Km. 

119 QUESITO 

/ 

~. 
a} - EM AÇÃO SEMELHANTE AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA N9 

278~MT) PROMOVIDA POR OSWALDO D. SALLES DO- 

AMARAL CONTRA A UNIÃO FEDERAL E A FUNAI A 

ASSISTENTE-TtCNICA DAS RÉS, A ETNO-HISTORIADORA 

.SONIA DE ALMEIDA M.ARCATO, NA CONCLUSÃO DO SEU 

LAUDO PERICIAL, DEIXOU ESCLARECrDO·QUE os· SI 

TIOS AO LONGO DO RIO XINGO NÃO FORAM OCUPADOS 

POR ALDEIAS PERMANENTES, DANDO-LHES O CARACTER 

DE POSSE OU DE PROPRIEDADE PERMANENTE? b) o 
·- EX-PRESIDENTE DA FUNAI, GENERAL ISMART~ DE- 

ARAUJO OLIVEIRA, CONSOANTE ESCLARECE O QUESITO 

ANTERIOR, CONFIRMOU-EM DEPOIMENTO JUDICIAL ESSA 

CONCLUSÃO? 

a) - Sim, na ação mencionada no quesito, a etno-his 

• RESPOSTAS: 

-t:otiadora S.onia de Almeida Marcato, assistente-técn·ica da FUNAI, 

em seu laudo concluiu (f0lhas n9 2.018 do 79 vol.). 

"Se os sítios ao longo do Xingu.não foram ocupados 

por aldeias perrnan~ntes, dando-lhes o caráter de 

posse ou propriedade permanente, como a entendemos, 

nós, civilizados ..• " 

b) - Sim, conforme resposta que este perito judicial 

deu ao quesito an t e r Lo r ( 109 Quesito), o General ·ISMARTH, -ex- 

presidente da FUNAI - confirma aquela conclusão da assistente- 

~- .. . 
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• técnica da FUNAI, no serttido de qu~ a região à margem do rio 

Xingu~ região leste, e aonde também se localiza a gleba do autor 

era área de perambulação indígena, não existindo aldeias fixas 

de índio& (fqlhas n9 1.936 do 79 vol.). 

129 QUESITO 

a) - NO LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO DO PARQUE INDÍGENA 

DO XINGU, EXECUTADO PELA FUNAI, A REGIÃO ONDE 

SE LOCALIZA A GLEBA DE TERRAS DO AUTOR FOI EX 

CLUIDA DO HABITAT IMEMORIAL DOS ÍNDIOS? 

RESPOSTAS: 

~.· a) - O Sub-Grupo ·de Trabalho constituido por 

:T,iários da FUNAI, através de Portaria de ~uã Presidência, 

base em informações dos Villas· Bõas apresent~u um MAPA, 

funcio 

com 

também 

assinado por estes,no qual, na região oride se situa a gleba do 

autor, à margem direita_do rio Xingu, região leste, Parte Cen 

tral ~o Parque, estão assinalada9 as datas da instalação 

aldeias·e atração dos índios "Kayabí" a partir do ano de 

das 

1 9 6'2 

(anexo 14) . 

Esse Sub-Grupo de Trabalho também esclareceu que 

"os aldeiarnentos "Comunidades Indígenas" objeto de transferên 

cias efetuadas pelos õrgaos de Proteção aos Silvícolas~ que não 

~ constituem posse milenar estão com as datas de tração igualmente 

~ssinaladas no mapa janexo 13). 

Estando na região da gleba de terras do autor, situa 

da na Parte.Central do Parque, datadas as aldeia~ e transferên 

cias dos índios "Kay ab L" para alí, -e s t e perito judicial conclui 

f 
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que essa região foi exciuida do habitat imemorial dos silvíco 

las. 

QUESITO 

~ 
a) - O AUTOR, ATRAVÉS DO DECRETO N9. 63. 082/68 QUE" 

DESTINOU AS TERRAS DO PÀRQUE COMO ÁREA RESERV~ 

DA AOS SILVÍCOLAS,. E DOBA AMEAÇA DO CÓDIGO PE 

NAL PELA UNIÃO, TEVE IMPEDIDO O SEU ACESSO A 

GLEBA SUB JUDICE? b) - EM QUE .ANO? ·e) - ESSE 

FOI O MOTIVO PELO QUAL O AUTOR DEIXOU DE USU 

FRUIR E BENFEITORIZAR A GLEBA DE TERRAS DE SUA 

,- 
PROPRIEDADE? d) - NESSA OCASIÃO A·GLEBA INTE 

GROU-SE AO PARQUE INDÍGENA DÓ XINGU? 

tESPOSTAS: 

a) - Sim, é o que diz o Artigo 59 do Decreto N9 

--- 63. 0~2, de ·06 de agosto de 1 9 68. 

b) - Também na data desse Decreto, no ano de 1 968. 

e) Sim, o autor foi impedido de_ingressar dentro 

·. dos.limite~· do Parque Indígena do Xingu~· O Estado de Mato 

Grosso.vendeu a gleba ao·autor em 1 964, e sem que este tivesse 

conhecimento de que as terrás alienadas se encontravam dentro 

dos limites do Parque do_Xingu conforme informou o autor em seu \t depoiment; judicial. Acrescento que estranhos aos Órgãos de 

Proteção aos.Silvícolas já estavam impedidos de -entrare~ no 

Parque desae·1 961, quando ele foi criado~· No documento que se 

encontra na Biblioteca do INSTITUTO ANTHROPOS DO BRASIL,além de 

alusões à imoral conduta do sertanista CLÂUDIO VILLAS- BÔAS e a 
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atracão dos Índios para g Parque do Xingu~ constatei que e~te ji 

induzia os índios a matarem, metralhárem, caraibas (na linguage~ 

.- 

• 

indígena homens brancos) qu~ ingressassem·no perímetro do 

Parque (anexo 10). 

d) - Não. fa gleba do autor, desde 1 9~1, jã , 
incluída dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu. 

estava 

149 QUESITO 

a) - QUAL O VALOR POR HECTARE DA GLEBA, NA DATA DI,, 

PERICIA,TENDO POR ELEMENTOS COMPARATIVOS,DENTRE 

OUTROS, OS VALORES ATRIBUIDOS PELO BANCO .DO 

BRASIL E PELO BANCO DA AMAZÔNIA -'BASA PAR; 

EFEITO DE FINANCIAMEN~OS RURÁIS, E TAMBÉM . O 

VALOR A~RIBUIDO PELA COLETORIA ESTADUAL -Dà 

BARRA DO GARÇAS (MT) PARA-EFEITO DE COBRANÇA 

DE TRANSMISS)\O (SISA)? b) -· TENDO EM VISTA TAIS 

ELEMENTOS· COMPARATIVOS, PARA EFEÍTO DE INDENIZA 

ÇÃO, QUAL O VALOR QUE O PERITO JUDICIAL ATRIBUI· 

A GLEBA DE TERRAS? 

RESPOSTAS: . · 

a) - o Valor por hectare, conforme consta deste 

Laudo sob o título "AVALIAÇÃO"; é de Cz$ 1.200,00 (HUM MIL E 

''6 DUZENTOS· CRUZADOS). 

l" · b) - Tendo a gleba vistoriada a área de 9. 9,?9 hecta 

res, e sendo.de Cz$ 1.200,00 o valor do h~ctare, o perito estima 

o valor da ~leba do autor em Cz$ 11.959.800,00 (ONZE MILHÕES NO 

VECENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZADOS). 
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.•. 159 QUESITO 

'·.. \' 'l!il 

~.Ji~ 

'.) 
a) - QUAL O VALOR QUE O AUTOR4 NO MUNICÍPIO DA BARRA 

DO GARÇAS (MTt, TERIA DE PAGAR PARA 'ADQUIRIR 

COM AS DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS DO SUB . 
JUDICE? 

RESPOSTA: 

a) - O Autor no mercado imobiliário teria d~ pagar, 

por tlllla gleba de terras com as dimensões e-características da 

ora qüesti6nada, a quantia de Cz$ 11.959.800,00 (ONZE MlLHÕES 

NOVECENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZADOS). 

SOBRE O PARQUE IND~GENA DO XINGU 

169 QUESITO 

a) A UNIÃO FEDERAL, NO DECRETO N9 50.455/61 QUE 

. 
CRIOU O PARQU~ NACI0NAL DO XINGU,DETERMINOU QUE 

SE PROCEDESSE AS DESAPROPRIAÇÕES INDISPENSÁVEIS 

.À SUA AGRICULTURA E A FUNDAÇÃO BRASIL 

CUMPRIRAM ESSA DETERMIN~ÇÃO? 

CENTRAL 

RESPOSTAS: 

a) - pim,é o que consta do ~rtigo 59 do Decreto N9 

•50.455,de ·14 de abril de 1 961,que criou o Pa~que Nacional do 

Xingu (folhas n9 196 do 19 vol.). 

b) - Não.Essa determinação não foi cumprida pelo 

nistério da Agricultura e nem pela Fundação Brasil 

Ni 

~·---·· 
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• 179 QUESITO 

•• 

a) -·A UNIÃO, NO ANO DE 1 968, ·Ao DESTINAR PELO DE 

CRETO N9 63.082/68 AS TERRAS DO PARQUE· COMO 

ÃREA RESERVADA AOS SILVÍCOLAS, DETERMINOU À . 
FUNAI QUE PROCEDESSE AS DESAPROPRIAÇÕES INDIS 

PENSÂVEIS AO CUMPRIMENTO DO REFERIDO DECRETO? 

b) - A FUNAI CUMPRIU ESSA DETE1™INAÇÃO? e) -· 

Sí, EM 1 968, TERRAS OCUPADAS POR ÍND~OS JÁ SE 

INCLUIAM ENTRE OS BENS DA UNIÃO ( CONSTITUIÇÃO 

DE 1 967, Art. 49, IV), O QUE CONCLUÍ DESSA 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELA UNIÃO. FEDERAL À FUNAI? 

RESPOSTAS: 

a) - A União Federal, conforme se constata do Arti 

29 do Decreto N9 63.082, de 06 d~ agosto de· 1 968, determinou 

a FUNAI que desapropriasse terras do Parque -Indígena do Xingu 

pqra que os índios ali vivessem e obtivessem meios de subsistên 

eia. 

b) - A FUNAI não cumpriu aquela determinação deixan 

do de desapropriar as terras.· 

e) - Se conclÚi, que determinando essas desapropri~ 

ções·, a Un-ião Federal reconhecia que essas terras não ~ in 

.cluiani entre os~ bens, por não serem ocupadas p~r silvícolas 

(art. 49, IV,- e 198 da Constituição Federal). 

- - 
189 QUE;SITO 

a) - NESSA OCASIÃO, O DECRETO NQ 63.082/68 DEIXOU 

. ~,J( 
.-~~ 

·""'"'"...~· -· •";' ······:-·. ~~· ,('"'I\•~"-'".• 
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.. EXPLICITO puE· O INGRESSO DENTRO DO PARQUE SUJEI 

TARIA OS INFRATORE~. ÀS PENALIDADES DO CÓDIGO 

PENAL? b) - O AUTOR, EM VIRTUDE DESSA IMPOSI 

ÇÃO, TEVE IMPEDIDO O SEU ACESSO À GLEBA DE 

TERRAS DE SUA PROPRIEDADE?· 

'~ 
. RESPOSTAS: 

Este -perito judicial se reporta à resposta que 

receu ao 139 Quesito_(pág. 48). 

ofe ·- . 

-199 QUESITO 
• 

. - 
a) - A ÚNIÃO, NO ANO DE 1 978,- ALTEROU ~OR DECRETO. 

O NOME-DO PARQUE NACIONAL PARA PARQUE INDÍGENA 

DO XINGU? b) - O OBJETIVO DESSA ALTERAÇÃO . . 
ENQUADRAR O PARQUE ENTRE AS MODALIDADES 

F_OI 

DAS· 

ÁREAS RESERVADAS REFERIDAS NO ESTATUTO . ., DO 

·'• ÍNDIO (LEI N9 6.001/73)? e) - AS ÁREAS RESERVA 

DAS, CONSOANTE o ESTATUTO DO·íNDIO, SE CONFUN 

DEM COM AS TERRA$ OCUPADAS OU DE POSSE IMEMO 

- . RIAL DOS· ÍNDIOS? d) - DAS ÁREAS RESERVADAS, CON 

SOANTE A Li:;'):· N9 6.001. (ART. 17), ESTÃO EXCLUI 

DAS AS TERRAS A QUE SE REFEREM.OS ARTIGOS 49~ 

IV, e 198 DA CONSTITUIÇÃO YEDERAL? 

RESPOSTAS: 

a) - Sim, através do Decreto NQ 82.263, de 13 de 

1 

J 
Setembro de' 1. 97 8, a União Federal a Lt.e ro u o nome de Parque .- Na 

• 

r,J{ .... 
-~ o .· . 

,•"" 



53 

• 

t • A1 ..••. 

\ Flo::_~~~_:~ ---- 
cional do Xingu para Pa~que Indigena do Xingu (~nexo 5) . 

. - 

b) - Sim, o referido decreto faz referência aos 

artigos 26, parágrafo 6nico, letra "b", e•28, da Lei N9 ~. 001, 

de 19 de,dezembro de 1. 973 (ESTATUTO.DO ÍNDIO}. 

e) - o· Es~atuto do índio faz distinçã? entre terras 

~-~ocupadas por Índios e àquelas c~nsideradas áreas reservadas, in 

cluindo-se nestas Últimas parque indígena, e que não se confun· 

dem com as de posse imemorial dos silvícolas (fls .. n9 210 do 19 

vol :) . 

d') - · Sim, as áreas reservadas estão exclui.das dos 

preceitos constitucionais referidos no quesito, consoante·se con 

c'Lu f .. 'do confronto dos í tens I e :i;:r do 'artigo 17, da Lei NQ 

6.001, de 19 de dezembro de 1 973 (folhas n9 208 do 19 vol.). 

209 QUESITO 

~ ... 
a) - A EXPOSIÇÃO ~E MOTIVOS INTÊRMINlSTERIAL N9 

62, DE 16/06/80, PREVE QUE EM SE.TRATANDO DE 

ÁREAS RESERVADAS sxo NECESSÂRIA~ DESAPROPRL:\.· 

ÇÕES DAS TERRAS À ELAS DESTINADAS? b) - 

EXPOSIÇÃO DE MOTiyos N9 62 TAMBÉM FICOU 

NESS.\. 

EXPLI 

....•. CITO QUE ÂREAS RESERVADAS NÃO SE CONFUNDEM co~ 
AS DE POSSE IMEMORIAL, OU OCUPADAS, POR ÍNDIOS? 

RESPOSTAS: 

a) - A Exposição de Motivos Interministerial·a que 

se refere o·quesito (fls 1.Ó43 do 49 vol~) prevê desapropr~aç6es 

das terras destinadas aos índios como área reservada (folhas n9 

' ·-- .~.,. ~ ,; 

1.045 do 49 vol.). 
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b) -. Sim, ela distingue terras reservadas e destina 

das aos índios daquelas outras por eles ocupadas imemorialmente 

(folhas n9 1.044 do 49 vol.). 

a) - EM QUE ANO FORAM DEMARCADAS ADMINISTRATIVAMEJiTE 

AS TERRAS DO PARQUE INDÍGENA DO XINGÚ.? b) - NES 

SA OCASIÃO AS TERRAS DO AUTOR FICARAM DEFINITI 

VÂMENTE DENTRO DOS LIMITES·DO ·PARQUE? e) - QUAL 

O NOME DA FIRMA QUE EFE,TUOU ESSA 

d) - ESSAS TERRAS DO PARQUE, DE 

DEMARCAÇÃO? 

CONFORMIDADE 

COM A LEGISLAÇÃO, FORAM DEMARCADAS COMO . -· 

RESERVADA? 

ÁREA 

~':lESPOSTAS: 

a) - A demarcação administrativa das terras do Par 

que Indígena do Xingu.iniciou-se e foi concluida no ano de 

·, 97 8. 

-b) - Sim, a gleba de ter~as do autor, ficou irrever 

sivelmente incluida dentro do perímetro demarcado. 

e) - A FUNAI contratou os serviços para medição e 

demarcação- do "Parque Indígena do Xingu.'.' com a firma de Goiânia 

(GO) - PLANTEL - AGRIMENSURA E AGRONOMIA LTDA (folhas n9s 189- 

190 do· 19 vol.) • 

d) - Sim, foram demarcadas como área reservàda - - con 

soante o Artigo· 39 do Decreto N9 76.999, de 08 de janeiro de 

1 976, e com base nos limites definidos nos decretos que criou 

e· ampliaram seu perímetro, respectivamente, em 1 961, 1 968 

}!{e 
.. ~ 
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1 971 (anexo 4) •. 

229 QUESITO 

• 

a) - QUAL EM KM2 A EXTENSÃO TERRITORIAL DO PARQUE, 

E, ATUALMENTE, QUANTOS ÍN~IOS ~ABITAM SUAS 

TERRAS? b.). - QUAIS EM KM2 _AS.SUPERFÍCIES DOS 

TERRITÓRIOS DOS ESTADOS DE SERGIPE E ALA~OAS, 

E QUANTOS HABITANTES TEM-CADA UM DESSES DOIS 

ESTADOS? 

RESPOSTAS: 

á) O Pa~que Indígena do Xingu tem 26.420 km2 de 

. extensio territorial, e atualmente .riele habit~m 1.857 silvícolas 

~egundo dados fornecidos i:iela própria FONAI (anexo f8). 

b) - o· Estado de Sergipe tem 21. 994 km2, , ·.:. com 

1. 142 ;368 habitantes, e o Estado ~e Alagoas _tem 27. 7 31 km2 .e 

1.987~673 habitantes (Dados de 1 980 do IBGE). 

. SOBRE A LOCALIZAÇÃO DOS ÍNDIOS 

239 QUESITO 

a) OS LIMITES GEOGRÁFICOS DEFINIDOS PELA 
- - UNIÃO, 

NO ANO DE 1 961, PELO DECRETO QUE CRIOU O PAR 

QUE, ABRANGIAM A REGIÃO DOS RIOS FORMADORES 

DO RIO XINGU, TA.MB:t:M DENOMINADA PELOS ETNÓLOGOS 

.(\uf .-.-: li V 
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E IRMÃOS VILLAS BÕAS REGIÃO DO ALTO XINGU? b) - .. - 
ESSA É A REGIÃO ONDE HABITAVAM . IMEMORIALMENTE .. 
ONZE (11) TRIBOS XINGUANAS? e) - A REGIÃO DOS 

RIOS FORMADORES DO RIO XINGU SE CONFUNDEM- COM 

AQUELA ONDE ESTÁ SITUADA A GLEBA SUB JUDICE? . ~- -~~~ 

RESPOSTAS: 

a) - No ano de 1 961, na época que a União Federal. 

criou o Parque Nacional do Xingu, o perímetro definido para este 
- - -· . 

pelo Decreto N9 50. 455, de 14 de abril de 1 961 , ·situava-se en 

tre os parale.los 109 e 129 S, com uma largura de 40 km _ equidi~ 

tante de cada margem do rio Xingu, dire[t~ e esquerda, e os 

seus limites não abrangiam a região do Alto-_Xingu, localizada 

no município de Chapada dos Guimarães e situada entre os 
. 

par~· 

~

/ Le Lo s 130 · 149 s . . 
b) - Na região do Alto-Xingu, onde tem suas cabecei 

rasos rios Ronuroy Batovi, Jatobá, Tuatuari e Kurizevo, formado 

res do rio Xi_ngu habitavam imemorialmente os "ín.dios ·xinguanos 11 , 

constituidos em 11 tribos,e que são: índios Kuikuro, Kalapálo, 

-· 
Matipú e Nafaquá (Karib)_, Kamaiurá e Aue t í. (Tupi); Meináco, Iaual~ 

piti e Waurá (Aruak); Trumai e Txic~o. 

e) - A gleba do autqr se localiza n~ município· de 
:. 

Barra do Garças na região situada na Part~ Central do Parque 

_.Indígena,· entre os paralelos 119 2 3' 48" s e 119 33 • 0811 e 

nessa região não se inclui a do Alto-Xingu,-onde os rio Rônuro, 

Batovi, Jatobá, Tuatuari e Kurizêvo tem suas cabeceiras, e si 

tuada entre os paralelos 139 e 149 s. 

Reporto-me ainda ao titulo deste-Laudo II O PARQUE 

INDÍGENA DO XINGUE OS ÍNDIOS" • 

• 
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249 QUESITO 

a) A GLEBA DO AUTOR ESTÁ SITUADA NA REGIÃO LOCALI 

ZADA À MARGEM DIREITA DO RIO XINGU, ENTRE A 

MARGEM ESQUERDA DO RIO SUYÁ-MISSÚ E O RIBEIRÃO 

UAVI? b) - ESSA REGIÃO É A MESMA ONDE SE SITUA 

A GLEBA DE OSWALDO DAUNT SALLES DO AMARAL, AU'l'OR 

DA AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA N9 278-MT PROPOSTA 

POR ELE CONTRA A UNIÃO E A FUNAI? e) - O ACOR 

_ DÃO PROFER.IDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

NESSA AÇÃO JUDICIAL, ANALISANDO A PROVA DOS 

AUTOS, RECONHECEU QUE NESSA REGIÃO, ANTES- DA 

CRIAÇÃO DO PARQUE, NÃO HAVIA POSSE E NEM LOCALI 

ZAÇÃO PERMANENTE DE ÍNDIOS? 

RESPOSTAS: 

a) - Sim, a gleba do autor localiza-se na região si 

tuada ã margem direita do rio Xingu, entre a margem . esquerda 

do rio Suyá-Missú e o ·rio Uavi, também conhecido por Morena, am 

bos afluentes da margem direita do rio Xingu; e acréscento que 

o rio Uavi não é córrego e nem se localiza junto ao rio Suyá- 

Missú. 

A distância entre o rio Suiá-Missú e o rio Uavi e/ou 

Morena e de 67.5 Km. 
b) - Sim; a região onde se locali~a a gleba do 

autor é a mesma da situação das terras de Oswaldo Daunt Salles 

do Amaral, esta referida no acordão do Supremo Tribunal Fede 

ral -(folhas n9 2.021 do 79 vol.). 

e) - Sim, é o que se pode concluir. Aquela decisão 

do Tribunal exclui essa regiio, onde se situam as glebas do 

f( 
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autor e de-Oswáldo Daunt Salles do Am~ral, do habitat imemorial 

dos índios, tanto que julgou procedente a -ação por este promovi 

da contra a Uni;o Fede;al e a FUNAI.· 

Por ocasião da vistoria, em 16 de maio de 1 986, 

tive oportunidade de me informar com os.índios "Kayabí" 
~~' . 
~~'='i.'Suya", . encorrt r ado s no "Posto ~ndígena Diauarum", os quais 

e 

con 

firmaram que antes da criação do Parque Indígena do Xingu eles 

não habitavam a região à margem esquerda do rio Suyá-Missú,aonde 

es~ão situadas as glebas do autor e de Oswaldo Daunt Salles do 

Amaral. 

259 QUESITO 

a) -·os ÍNDIOS KAYABÍ, APÓS A CRIAÇÃO DO 

FORAM TRANSFERIDOS PELOS IRMÃOS VILLAS 

PARQUE: 

BÔAS 

PARA A REGIÃO ONDE SE LOCALIZA A GLEBA DO 

AUTOR? b) - D10NDE FORAM TRANSFERIDOS ESSES 

ÍNDIOS, E QUAL A REGIÃO DO SEU HABITAT IMEMO 

RIAL? c} - A UNIÃO CRIOU,EXC4USIVAM~NTE PARA 

OS ÍNDIOS.KAYABÍ, UMA RESERVA INDÍGENA NA 

REGIÃO DO RIO DOS PEIXES? d) - ESSA REGIÃO 

INCLUE-SE ENTRE OS LIMITES DO PARQUE, OU LOCA 

LIZA-SE FORA DO SEU PERÍMETRO? e} - EM QUE 

ANO OS ÍNDIOS KAYABÍ INSTALARAM SUAS ALDEIAS 

NA REGIÃO ONDE SE LOCALIZA A GLErrA DO AUTOR? 

RESPOSTAS: 

a) - ·os Villas Bô a s, em 1 955, transferiram -o s -:hi · 

dios Kayabí do seu habitat imemorial para a regi~o da con f 1 tiÔ_i~ 

I· ,··. 
:, 
~' 
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eia dos rios Manit§uá-MissÜ/Arraias, situada ã ma~gem esquerda 

do rio Xingu, município da Chapada dos·Guimarães, e fora dos li 

rnites do Parque Indígena do Xingµ. Os lndios Kayabi, a partir 

de 1 960, se deslocaram dessa região para as margens direita e 

~ esquerda do rio Xingu . . ' 

Esses índios "Kayab I n a partir de 1 962 se· instala 

ram na região aonde se localiza a gleba do autor, à margem direi 

ta do rio Xingu, município da Barra do Garças, entre a margem 

esquerda do rio Suyá-Missú e a margem direita do rio Uavi ou 

.Morenà, ~ela erguendo cinco pequenas aldeias, nos anos de 

1 962, 1 974, 1 969, 1 962 e 1 969, respectivamente (folhas n9 

1.977 do 79 vol.). 

Este perito esclarece que essa região está 

na Parte Central do Parque Inqígena do Xingu. 

S6bre essa região os Villas B6as, em 12 de 

situada 

março 

1 de 1 977, em documento "Delimitação da Área do Parque Indígena 

~lo Xingu" enviado ao Presidente da FUNAI, por ocasião do levanta 

mente fundiário das terras do Parque, afirmam (anexo 32): 

"Prosseguindo neste comentãrio sobre a realidade 

·demográfica do Parque, esclarecemos ainda que a 

parte Central, isto é, a que se estende entre as 

duas concentrações já referida~ Sul e Norte nao 

constituem um vázio, mas uma área que está sendo 

rapidamente ocupada por grupos 11Kayabi11 e "Txicão", 

cujas pequenas aldeias (16 e 2,respectivamente), er 

guern-se ao longo do rio Xingu, tanto ã margem direi 

' 

\~ 
ta, quanto.à esquerda". 

b) - Os índios Kayabi foram transferidos da região 

do rio Teles Pires para a região do Xingu, sendo seu • habitat. 

imemorial a região do rio Teles Pires (folhas n9 1.940 do 79 

vol.) . 

f 
f 
! ~- 
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e) - Sim, criou uma Reserva in~igena _Par.a os .Lnd Lo s 

Kayabí, naquela reg~ão,conforme este perito constatou do acordão 

do Supremo Tribunal Federal, na Ação Civel Originária N9 297 pr~ 

posta por Julie Queiroz contra a União Federal e a FUNAI ( anexo 

'~15). 
d) - A região do rio dos Peixes está situada fora 

dos limites do Parque Indígena do Xingu. 

e) - Os índios Kayabi instalaram suas aldeias na 

região da gleba questionada, Parte Central do Parque Indígena 

do Xingu, respectivamente, em 1 962, 1 974, 1 969, 1 962 

1 969 (anexo 14). 

269 QUESITO 

a) - QUAL A REGIÃO EM QUE, ANTES DE SEREM TRANSFERI 

DOS PARA DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE,HABITAVAM 
/ os ÍNDIOS KRENHACÂRORE? b) - EM QUE ANO ELES 

FORAM TRANSFERIDOS PARA DENTRO DESSES LIMITES? 

RESPOSTAS: 

. a) - Os índios Krenhacárore tinham seu habitat as 

margens do rio Peixoto de Azevedo, afluente do rio Teles Pires, 

na região que foi cortada pela rodovia ~cuiabá-Santar~m~. 

b) - Os índios Krenhacârore foram transferidos para 

~o 
Parque Indígena no.ano de 1 974. 

" 

f 

1 [. 

1 

1 
l 
l 
t 
r. 

t 

e 
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279 QUESITO 

a) - OS VILLAS BÔAS r NO ANO DE 1 95 9, . ENCONTRARAM 

OS ÍNDIOS SUYÁ ALDEIADOS NA REGIÃO DO RIO SOCON 

TI, OU PARANAIBA, AFLUENTE DO RIO SUYÁ-MISSÜ? 

b) - ESSA REGIÃO, ONDE CORREM AS .ÁGUAS DESSE 

AFLUENTE, FOI INCLUIDA DENTRO DOS LIMITES DO 

PARQUE? e) - ESSA RÉGIÃO SE CONFUNDEM COM AQUE 

LA AONDE SE SITUA A GLEBA DO AUTOR? d) - ESSES 

ÍNDIOS, AP~S A CRIAÇÃO DO PARQUE, FORAM TRASNFE 

RIDOS PARA DENTRO DOS SEUS LIMITES? e) - EM 

QUE LOCAL APÓS SEREM TRANSFERIDOS.FOI INSTALA 

DA A ALDEIA DOS ÍNDIOS SUYÁ? 

RESPOSTAS: 

a) - Sim,segundo informações que obtive junto aos in 

dios ''Suyá" encontrados durante a vistoria no "Pos~o Indiegna ,,., . 
Diauarum'', eles at~ 1 960 estiveram aldeiados nas cabeceiras 

do rio Soconti (Xaconti) ou Paranaiba, afluente do rio Suyá- 

Missú, e que os Índios, "Suyá u naquela época ainda incurs ionavam 

pela região situada à margem direita do río Kuluene. 

b) - A região do rio Soconti (Xaconti) ou Paranaiba 

e a regiãq à margem direita do rio Tanguro, afluente do rio Ku 

luene, náo estão incluidas no perímetro do Parque Indígena do 

Xingu. 

e) - Essas regiões onde estavam aldeiados e se loca 

lizavam os índios "Suyá" não pode ser ·confudida com aquela da 

situ~ção da gleba do autor, porque ·esta estã dentro do perímetro 

do Parque. 

d) - Depois da criaçfio do Parque Indígena do Xingu 

:· 
l 
! !. 
! 
!. 
b. 
I• 1;, 
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em 1 961, conforme informações que obtive_dur~n~e ~ 

os índios "Suyi'' fo~am atraídos para·deritro dos seus 

vistoria, 

limites, 

atraç~o essa que segundo .o livro "Xingu os Índios, seus mitos'', 

escrito pelos Villas Bôas, se deu no ano de 1 960. Já, segundo 

Berta Ribeiro, em seu livro "Diário do Xingu'', a atraç~o se 

~leu no ano de 1 959. 

e) - Segündo informações prestadas pelos índios 

11Suyá" e pelo Chefe.do "Posto Indlgéna Diauarum" (o indio MARA 

WE, da tribo KAYABÍ), esses índios 11Suyá" e os índios 11Tapaiu 

na"; também conhecidos como "Beiço de Pau", após serem transferi 

dos para dentro dos limites do parque tinham uma única aldeia 

instalada próxima ao Posto Indígena Diauarum, na margem direita 

do rio Suyá-Missú. 

NOTA - Maiores detalhes sobre os índios 11Suvá" 
. ~ , e 

sua localização através dos tempos, encontram-se neste Laudo sob 

. o 'I' i tu lo : "O PARQUE INDÍGENA DO XINGU E OS ÍNDIOS" . 

4a\ 

289 QUESI'EO 

QUE, LEVARAM A UNIÃO E A. FUNAI A TRANSFERIR 

1 
! 
' 
t 
1 

1 
1 

1 
f 

1 

f· ~ 
1- 
t. 
~ ,_ 
r 
t:, 

a) - QUAIS OS MOTIVOS, QUE, APÓS A CRIAÇÃO DO PAR 

OS ÍNDIOS PARA DENTRO DOS SEUS LIMITES? b) - 

QUANTAS COMUNIDADES INDÍGENAS OS IRMÃOS VILLAS 

BÕAS TRANSFERIRAM, OU LEVARAM, PARA O PARQUE? 

e) - ESSAS TRANSFERÊNCIAS, DE UMA REGIÃO PARA 

OUTRA., TEM DESCARACTERIZADO ÁREAS ATÉ EN'I'ÃO 

IMUNES DA PRESENÇA INDÍGENA? d) - OS ÍNDIOS 

TEM FUGIDO DE DENTRO DOSLIMITES DO PARQUE E 

VOL'I'ADO Pl\.RA AS REGIÕES ONDE IIl\.BI'rAVAM? e) - 
. . 

ESSAS TRANSPERf:NCll\S DE ÍNDIOS TEM t:ON'J~RI13UIDO 



t 
; 

" r 
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PARA QUE SE GEREM SI~UAÇÕES CONFLITIVAS COM 
•' !. 

A 

DO CASO SUB JUDICE? f) - OS IRMÃOS VILLAS BÔAS 

SÃO FUNCIONÁRIOS DA FUNAI? 

RESPOSTAS: 1 
t ;: 

a) - As transferências e atração de todos esses gr~ 

pos indígenas p~ra dentro dos limites d6 Parque Indígena do 

Xingu objetivaram p r í.nc í.pa Lmerrt,e proteger e preservar os · Lnd í.o s 

do contato com frentes pioneiras de civilizados, assim evitando 

que eles viessem a ser dizimados por agressões armadas e contá 

gio por doe~ças em suas terras de origem. 

b) - Um grupo de antropólogos acusa os Villas Bôas 

de terem transferidos para dentro dos limites do Parque 14 corou 

nidades indígenai, misturando-as numa mesma ãrea cultural, mas 

eles se ~efendem alegando que o importante era salv~r os índios. 

~\ e) - Sim, regiões onde não existiam índios passam a 

ser por eles babitadaS, o que as descaracteriza. 

d) - Alguns Índios tem fugido de dentro dos limites 

do Parque Indígena do Xingue voltado para as ~egiões. de onde 

foram· deslocados, isso por ~nadaptaç~9 ao novo ambiente. 

e) - Sim; essas transferências, al~m de desrespeita 

rema posse e localização permanente dos Indios em seu habitat 

imemorial, geram situações como a do caso deste processo, porque 

regiões que não eram habitadas por índios por eles passaram a 

ser ocupadas. 

f) - Sim, com funções remuneradas. Orlando e Cl~uJio 

V~llas Bôas são assessores do Presidente .da FUNAI, e seu irmão 

Âlva~o Villas B5as-era delegado du FUNAI nos Estados de· S&o 

Paulo .e do Paran~, e no ano pass~do foi seu Presidente. 

f( 



.RESPOSTAS AOS QUESITOS DA FUNAI 

Folhas 2.041 

DESSE TERRITÓRIO NO SENTIDO -DA AQUISIÇÃO E/OU APRO 

1 
f 
1 
J 
t 

r 
t 
t 

~, 19 'QUESITO 

SE O PARQUE INDÍGENA DO XINGÚ É UMA ÁREA EFETIVAMEN 

TE HABITADA PQR ÍNDIOS E SE OS SILVÍCOLAS UTILIZAM 

PRIAÇÃO DOS BENS NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA E PRESER 

VAÇÃO DE SUA VIV~NCIA SÓCIO CULTURAL? 

; 
1 
1 

f 
f . RESPOSTA: 

PARQUE INDÍGBNA, segundo o Estatuto do índio, é uma 

área estabelecida pelo Governo Federal e destinada a posse e 

~ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsis 

,tência, com.direito ao usufruto e utilização das riquezas natu 

rais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições le 

.gais (Lei N9 6.001, de 19 de dezembro de 1 973, art -, 17, II, com 

binado com o ar-t . 26) (f o Lh a nv . 208 e 210 do 19 vol.). 

O P~rgue Indígena do Xingu é ãrea reservada aos 

silvicolai (Decreto N9 63.082, de 06 de agosto de 1 968,art. 19, 

e Decreto N9 68.909, de 13 de julho de 1 971, art. 19) organiz~ 

da sob a modalidade de parque indígena, e nao se confunde com 

as areas de posse imemorial das tribos indígenas \ Lei n9 

~ 

6.001, art. 26, parágrafo único, 'letra "b li) • 
' 

pelo 
,. 

Trata-se -do ex-Parque Nacio~al do Xingu, que 

Decreto n9 82. 263., de 1 3 de setembro dG 1 978, passou-a denom:L· 

nar-se ?arque In~lgena do Xingu tendo em vista 

a legislação mencionada neste quesito. 

se~undo seu te~io 

~{. 



65 

r-- ... - -·--- ... ! y,,, •ti"' r. 1 -~-•SYO••r ! "' 1 • - •.•• ""(~ l • ft.'ft 

, ,· , .. );)! -2 \ r~~ 
l 

Reporto-me ainda ao tí~ulo deste l~udo O PARQUE INDÍ 

GENA DO XINGUE OS ÍNDIOS. 

29 QUESITO 

RESPOSTA: 

QUANTOS GRUPOS INDÍGENAS HABITAM O.PARQUE INDÍGENA 

DO XINGO E DE QUANDO DATA A OCUPAÇÃO DA ÁREA POR 

'rAIS GRUPOS TRIBAIS? 

Atualmente, vivem na ár~a abrangida pelo Pa!que Indi 

gena do Xingu os seguintes grupos tribais: Tupi, Karib,Aruak ~ 

Jê. 

Esses grupos tribais passaram a-ocupar a ãrea do 
t ,. •. ••• • 

~Parque após ele ter sido criado pelo Decreto N9 50.455, de 14 de 
abril de 1 961. 

39 QUESITO 
·. 

SE O LOTE DE TERRAS DO AUTOR, DENOMINADO "ANTA GOR 

DA11 OBJETO DA _PRESENTE AÇÃO, ESTÁ OU NÃO LOCALIZADO 

DENTRO DOS LIMITES DEFINIDOS PARA O PARQUE INDÍGENA 

DO XINGUE. S~ O MESMO É OBJETO DE OCUP~ÇÃO OU DE 

UTILIZAÇÃO POR ALGUM GRUPO OU COMUNIDADE INDÍGENA? 

NO CASO AFIRMA'rivo, SE.ESSA OCUPAÇÃO ou UTILIZAÇÃO 

DA ÁREA PELO SILVÍCOLA ANTECEDE À DATA DA EXPEDIÇÃO 
·' 

DO TÍTULO DE PROPRIEDl\DE I'BJ..,O ESTADO DE· MArro GROSSO 

AO xuron DA. AÇnO ( ANO · DE 1 9 6 4 ) ? · t:. 
·, 
.< ·-. 

~' / 

' 

1 

1 
1 
1 

! 
! 
!. 

1 

1 
t 

s : 
,. 
' 

1 
J. 
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RESPOSTA: 

Reporto-me à resposta qué ofereci ao 69 Quesito do 

Ministro Relator (pág. 32 deste laudo) e ao 99 Quesito do autor 

---~ (pág. 43), 

49 QUESITO 

SE NA ÁREA EM .QUESTÃO EXISTEM VES'rÍGIOS DE SÍTIOS 

ARQUEOLÓGICOS DE ANTIGAS ALDEIAS E SE NELA CONSTATA 

A PRESENÇA FÍSICA DE ALDEIAS OU MALÓCAS HABITADAS 

POR ÍNDIOS DE FORMA EFI;:.TIVA E EM CARÁTER PERMANENTE? 

RESPOSTA: 

• 
~ Durante a vistoria não constatei a existência 

1 

vestígios arqueol6gicos ou· quaisquer outros vestí~ios que 

sem caracterizar anterior ocupação ou hab~tàção da gleba 

dé 

pude~ ~ 

do 

autor pelos silvícolas. Nessa ocasião não constatei sobre .> a 
f •• • 

gleba do autor, nenhuma a Ldeí.a ou habitação de silvícolas, nem ', 
\ 

vestígios de roças ou plantações, mesmo extintas, que caracteri 

zassem a ocupação da mesma pelos índios. 

59 QUESITO 

SE ALÉM DO LOTE ·11ANTA GORDA", DO AUTOR, O ESTADO DE 

MATO GROSSO TITULOU A· OUTROS PARTICULARES ÁREAS 
.• 

INCIDENTES SOT3RE OS A'l'Ul\IS LIMITES DO J?l\RQUE INDÍ 

GENA DO . XIN.GU? NO CASO AF'IRMi\'l'IVO, ESCLJ\RECER SE 

l 
f 
,. 
f. 
,f 
.:~ 

f tt: ,,. 

_., ,. 

i· 
:.. 
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ESfiA TI'fULAÇÂO ABRANGE OU NÃO A TOTALIDADE DA 

DESTINADA AO PARQUE INDÍGENA OU SE TÃO SOMENTE 

ÁREA 

UMA.PARTE BELAt CASO EM QUE SE PODE EVIDENCIAR O 

PERCENTUAL DA ÁREA ATINGIDA PELOS TÍTULOS EXPEDIDOS 

E O NÚMERO APROXIMADO DESTES. 

RESPOSTA: 

A pergunta está invertida. Os limites do Parque Indí 

gena do Xingu ã que incluiram dentro do seu perímetro ãreas de 

terras alienadas pelo Estado de Mato Grosso, e terras devolutas 

do próprio Estado. 

Segundo informações do INTERMAT - INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO, o Es t ado de Mato Grosso não titulou a par 

ticulares a totaiidade da área que veio a ser abarcada dentro 

do perímetro do 

-~que corresponde 
J 

Parque Indígena do Xingu ,· mas somente 68 % dela e 

a títulos de pr6rriedade que equivalem 

1.800.000 hectares. 

69 QUESITO 

SE O ESTADO DE MATO GROSSO, ANTES DE ALIENAR O LOTE 

"ANTA GORDA" AO AUTOR, PROMOVEU "AÇÃO DISCRIMINATÓ 

RIA11 PARA. DESLINDE DAS TERRAS DO SEU DOMÍNIO, CONFOR 

ME EXIGf:NC'IA DA LEI FEDERAL N9 ~ • O 8·1 , de 2 2 / 1 2 / 5 6? 

RESPOSTA: 

Reporto-me à resposta que ofereci ao 1.<? Quesito qo .. 

autor (p~g. 33 deste laudo). 

A 

·~·~.'i'-_· 
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79 QUESITO 

RESPOSTA: 

SE O AUTOR·DESFRUTOU EM ALGUMA ~POCA DE POSSE EFETI 

VA E REAL NO LOTE "ANTA GORDA", OBJETO DA AÇÃO,E SE 

ALI INTRODUZIU BENFEITORIAS OU ACESSÕES? NO CASO 

AFIRMATIVO DESCREVER MINUCIOSAMENTE TAIS BENS 

CORPORADOS AO IMÓVEL. 

IN 

Reporto-me à resposta que ofereci aos 39 e 49 Q~~si 

tos do Ministro Relator (pág. 31). 

,, . 

.. 
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RESPOSTAS~ QUESITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FOlhas 2.044 

QUESITO 

A ÃREA DE TERRA DO AUTOR ENCONTRA-SE DENTRO DOS LIMI 

TES DO PARQUE "INDÍGENA DO XINGO? 

ofereceu ao 19 Quesito do Ministro·Relator Cordeiro Guerra 

' / 
l 
l 

1 
1 
i i. 
f 
i 

i 
1 
1 
t 
i 
1 
1. 
1 
' 

RESPOSTA: 

Sim. Este perito judicial se repdrta ã respcista que 

(pág. 30). 

J.t29 QUES_ITO 

"HOUVE ALGUM RECONHECIMENTO POR PARTE DA FUNAI DE 

QUE A GLEBA DO AU'rOR ESTARIA FORA DO 11HABITAT11 IME 

MORIAL INDÍGENA? 

,. RESPOSTA: 

Em relação a gleba do ~utor propriamente dita,e de 

outros proprietários,. não houve específico reconhecimento por 

parte dela, porém entendo que o reconhecimento está 

. ~~ nas .conclusões do Sub-Grupo de Trabalho da FUNAI, 

implicito 

constituído 

por portaria de seu Presidente para fazer o levantamento. fund~á 

rio do Parque Indígena do Xingu; no documento 11Delimitação da .. 
Área· do .Parque Tnd Lqe na do Xingu" dos irmãos Villas 

Map_as da FUNAI. 

nos.· 

. t 
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Reproduzo o que escreveram os Villas Bôas naquele 

documento: 

"Prosseguindo neste comentário sobre a realidade de 

mográfica do Parque, esclarecemos ainda que a 

parte central, isto é, a que se estende entre as 

duas concentrações - Sul e Norte - não constitui 

um vazio, mas uma área que está sendo rapidamente 

ocupada por grupos "Kayabi II e 11·Txicão", cujas pequ~ 

nas aldeias (16 e 2, respectivamente) ierguern-se ao 

longo tlo rio Xingu, tanto à margem direita, quanto 

à esquerda 11 •• 

Esclareço que a gleba do autor está ·situada exatarnen 

te na Parte Central do Pa~que, na região à marge~ direita do 

rio Xingu, município da BQrra do Garças, e os Índios "Kayabi" ,' 

que foram transferidos do seu habitat imérnorial localizado na 

~regi~o do rio Telles Pires para o Xingu, s omerrt;e vieram a 

'guer suas aldeias na região da gleba do autor à partir do 

er 

ano 

de 1 9 62. 

O Mapa desenhado pela FUNAI, também assinado pelos 

irmãos Villas Bôas, em 02 de março de 1 977, na ôcasião do levan ... -- .. · 
tamente fundi~rio· do Parque Indígena do Xingu, assinala as datas 

da instalação das aldeias e atração dos índios "Kayabí" na mar 

gem direi ta do rio Xí.riqu , entre a margem esquerda do rio Suyá- 

Missú e .o rio Uavi ou Morena, a partir de 1 962 anexo 14) . 

Em outro Mapa da FUNAI, referente a essa região an 

tes da transferência dos Índ;Los "Kayabí" para a Parte Central do 

Parque Indígena, e aonde se situa· a gleba do autor, nao 

existem Índios e nem aldeias ai localizadas (anexo 14-A) . 

O Sub-Grupo de Trabalho da PUNAI,~na ocasifio do le 

vantamento fundiário do Parque Indígena do Xingu, deixou cons:i. 

gnado que 110s aldeiamentos "Comun í.clade s Indíg·enas11 objeto de 
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transferências efetuadas pelos 9rgãos de Proteç~o aos Silvícolas 

e que não constituem posse milenar estão com as datas igualmente 

assinaladas no mapa", e acrescentam, as Comunidades são: a) - 

Kranhacârore; b) - Tapaiunas ou Beiço de Pau; c) - Txicão; d~ 

~ Kayabis. 

Os índios "Kayabí" só vieram a se localizar na í 

1 
região da gleba do autor, na Parte Central do Parque, a partir 

.de 1 962, e os "Krenhacârore em 1 974, e tendo a FUNAI entendido 

que esses aldeiamentos não são de posse milenar, eu concluí que 

ela reconhece que as regiões dentro do Parque Indígena do Xingu, 

atualmente ocupadas pelos, índios "Kayabi" e 11Krenhacârore11 nao 

se incluem no habitat imemorial indígena. 

39 QUESITO 

·- 
A ÁRBA DE TERRA DO AUTOR SITUA-SE DENTRO DO PERIHE 

TRO CONSIDERADÓ ÁREAS RESERVADAS? 

RESPOSTA: ,> .. 
O Parque Indígena do Xingu, dentro de _cujo perimetro 

se encontra situada a gleba do autor, foi consideiado como 

ãrea exclusivamente reser~~~a aos silvícolas pelo Artigo 19 

do Decreto N9-63.082, de 06 de agosto de 1 968. Parque Indigena 

tamb~m ~ considerado ~rea·reservada pela Lei N9 6.001, de 19 de ~~ . 

- .f dezembro de 1 973, Artigo 26, Parágrafo único, letra "b" 

to do índio) 

·' 

·,. ', 

,,, 
'- .. 

/ 
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49 QUESITO 

A ÁREA DE TERRA DO AUTOR SITUA-SE DENTRO DO LIMITES 

DA ÁREA DE POSSE IMEMORIAL? 

\ •.. 

• _?.ESPOSTA: 

Analisando não só os documentos da FUNAI, a que me 

referi no 29 Quesito, mas também o acordão do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL {folhas N9s 1.961 - 2.035 ·ao 79 vol.); mapas da região, 

inclusive os desenhados~ assinados pelos Villas Bôas; as infor 

. mações dos índios II Kayabí" e "Suyá" que encontrei no "Po s t.o Indí 

gena Diauarum" na ocasião da pericia; e ainda o fato de_que a 

area q~estionada se situa na mesma região das terras de oswaldo 

Daunt Salles·ao Amaral, entendo q'ue a gleba do autor e a região 

~ onde- está locali~ada não se incluem errt re aqueLa s' de habitat 

---,,osse imemorial indígena. 

59 QUESI'ro ·. 

EXISTE ALGUMA CLÁUSULA NO TÍTULO DEFI~ITIVO EXPEDIDO 

PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM·FAVOR DO AUTOrt RESSAL 

VADO A SUA ~ESPONSABILIDADE, CASO A ÁREA ALI DISCRI 

MINADA, ESTIVESSE DENTRO DO PERÍMETRO DO PARQUE INDÍ 

GENA DO XINGU? 

RESPOSTA: 

A alienação pelo Estado de Mato Grosso foi feita a 

titulo de vend~, tendo o mesmo re6ebido do autor o preço da medi 

--·---;:<,j 

ou 



73 

ção, demarcação, e da gleba alienaaa. No título Definitivo de 

Propriedade, expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome do . 
autor, não existe nenhuma cláusula que exima a responsabilidade 

do Estado por ter vendido a gleba dentro dos limites do Parque 

· Indígena do Xingu. o Estado de Mato Grosso, aliás, ao 

~nos autos, afirma que-alienou a gleba por ser de seu 

ingressar 

interesse, 

e que trata-se de um negóci? jurídico per~eito e acabado, livre 

de qualquer vicio, e que o titulo de domínio expedido ao·autor é· 

existente, válido e eficáz (folhas n9s 612 e 616 do 39 vol.): 

• ' 
69 QUESITO 

.: 

DE QUE FORMA FOI O CBAMl'~~ENTO DO AUTOR PELA FUNAI, 

QUANDO ESTA PROCEDEU• O LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO DO 

•. PARQUE DO XINGU? 

RESPOSTAS: 

Prejudicada. A FUNAI, segundo informaç6es que 
' . . Ôbxt\ . ,' . 

... . . 
· .. 

ve, nunca entrou· em contato ou entendimentos com o autor. 

79 QUESITO 

QUANDO O ESTADO.DE MATO GROSSO ALIENOU AO AUTOR A 

ÁREA DE TERRA "SUB EXAMINE", A MESMA ERA OCUPADA 
; 

POR SILVÍCOLAS? 

RESPOSTA: 

Não. Reporto-me as respostas que ofereci ao ·09 Quesi_ 

~J{ "~/ 
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to cto Ministrq Relator, e ao 99 Quesito do Autor (pág. 32 e 

pag. 43 deste laudo). 

89 QUESITO 

RESPOSTA: 

QUAL À ÁREA COMPREENDIDA PELO ~ARQUE INDÍGENA DO 

XINGU? 

A área do Parque, atualmente, tem 26.420 km2 (Vinte 

Seis Mil, Quatrocentos e Vinte quilometros quadrados). 

QUESITO 

RESPOSTA: 

QUANDO O ESTADO DE MATO GROSSO ALIENOU A ÁREA 

QUESTÃO DO AUTOR, EM 1 964, ESTA ESTAVA SITUADA 

TRO DO PARQUÉ NACIONAL DO,XINGU? 

DEN 

Sim, já estava incluida, fato esse desconhecido pelo 

autor como esclareceu em seu depoimento judicial, prestado pera~ 

te o Juizo Fed~ral, S~cç~o Judici~ria do Estado de. S~o Paulo. 

EM 

•!.' 

...• : 
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RESPOSTAS ~os QUESITOS D~ UNIÃO FEDERAL 

Folhas 2.047 

QUESITO 

SE A FUNAI, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (folhas 22 e 

2 3) COM A. COOPERAÇÃO DA FUNDAÇÃO BRASIL CENTRAL, MI 

NISTÉRIO DA GU~RRA E DA JUSTIÇA, EVACUARAM,EM ALGU 

MA ÉPOCA, PROPRIETÁRIOS PRIVADOS DO PARQUE NACIONAL 

DO XINGUE, AINDA, DA ÁREA EM LITÍGIO? EM CASO AFIR 

!<"!ATIVO, QUANDO? QUAIS os DOCUMEN:ros QUE PROVAM TAL 

FATO? 

RESPOSTA: 

- 
Os proprietários não foram evacuados, porque, embora 

. houvesse essa determinação nos decretos referentes ao Parque Na 

cional do Xingu, eles.f~ram, segundo me informei, préviamente i~ 

.Pedidos de ingressar dentro dos limites do P&rque pelos funcioná 

rios dos órgãos de Proteção aos Silyicolas. 

29 QUESITO 

NÔS TERMOS DO ART. 429 do CPC, "OBTER INFORMAÇÕES", 

A AQUISIÇÃO DA ÁREA EM LITÍGIO PELOS AUTORES É ANTE 

RIOR OU POSTERIOR AS DETERMXNAÇÕES ESTATUÍDAS AOS 

ÓRGÃOS CITADOS NO QUESITO ANTERIOR? SE 'POSTERIOR, 
.•. 

QUEIRA RESPONDER POR QUE TERIAM OS AU'.I'ORES ADQUIRIDO. 

DO ESTZ\.DO ·oE MA'l'O GROSSO li. ÁREA EM. LITÍGIO D~ANTE 

~1< 
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DOS PRECEITOS LEGAIS COMO OS MENCIONADOS SUPRA? 

(folhas n9 22). 

RESPOSTA: 

O autor, segundo consta dô processo aàministrativo 

119 02564" (FÍcha 5. 282/55) arquivado no INTERMAT - INSTITUTO DE 

de ,~ 
pa_ 

de 

TERRAS DE MATO GROSSO, requereu a compra. da gleba ao Estado 

Mato Grosso em l 955, antes da criação do Parque do·xingu, e 

gou o pre·ço da mesma em 3 parcelas, respectivamente em: 14 

janeiro de 1 957 (CR$ 72.306,70); em 27 de maio de 1 958 

CR$ 22.943,70); e, em 25 de julho de 1 961 (CR$ 54.707,80), PºE 

tanto, antes das determinações estatuidas ao Ministério da Agri 

cultura e à FUNAI. O titulo definitivo de propriedade, no entan 

to, só foi expedido no ano de 1 964, depois da criação do Parque 

~-Indígena. do 

' 

Xingu. 

39 QUESITO 

·SE OS ÍNDIOS KAYABÍS SE LOCALIZARAM NA ÁREA EM 

LITÍGIO? EM CASO AFIRMATIVO,DESDE QUANDO? 

RESPOSTA: 

Na data da vistoria não constatei a loc9lização de 

aldeias de indios KAYABÍ, ou de quaisquer outras tribos de silvf 

colasi na gleba em litígio, nem vestigios de roças ou p Larrta 

coes, ainda que extintas, e que caracterizassem ocupaçao da 

mesma pelos Índios. 

Na região da situação da glebn do autor, localizada 

~C{ 
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entre a margem_ esquerda do rio Suyá-Missú e o rio Morena ou 

Uavi, afluentes da margem direita do rio Xingu, os índ;i.os KAYABÍ 

que foram transferidos·pelos.Õrgãos de Assist~ncia aos Silvice 

las para dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu ali er 

~ guer-am 5 pequenas aldeias, à partir de 1 962, na margem 

l'~-.do rio Xingu. 

direita 

Reporto-me ainda-às respostas que dei ao 99 

dos autores (pág. 43 deste laudo). 

Quesito 

49 QUESITO 

SE EXISTIRAM OU EXISTEM OUTRAS TRIBOS QUE NÃO AS DOS 

KAYABÍS NA ÁREA EM LITÍGIO? EM CASO AFIRMATIVO,QUAIS 

E DESDE QUANDO? 

~RESPOST~: 
\ 

Na gleba (área) em litígio não existem·indios de 

qualquer tribos. Durante·a vistoria não constatei a existência 

de aideias, me~mo abandonadas, roças ou plantações, que caracte 

rizassem atual ou anterior ocupação da gleba pelos silvícolas • 

. Na região onde ela se situa, margem direita do rio 

Xingue margem esquerda do rio Suyá-Missú, há aproximadamente 02 

anos, isto é, em 1 964, incentivado's por funcionários da FUNAI, 

um grupo de ínçlios "Suyá" deslocou-se elo "Posto In:dígena Diaua 

rum", localizado na margem direita do rio Suyá-Missú, e erg~eu 

02 aldeias na margem.esquerda deste rio, sobre a gleb~ de Synval. 

Roc~a, conforme fui- informado na ocasião da vistoria pelos pr~ 

prios índios "Suy.á" ,- informações essas que conf Lr mam uma ant~ 
4 ~...' ••. 

rior, prestada em ou·tra vistoria, por M.l\Rl\.WE ( índio Kl\YABÍ r-e Chefe do Posto Indígena Diauarum}. 
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Es61areço que a gleba de ~ynval Rocha é lindeira da 

gleba em litígio, e que durante a vistoria constatei que na 

região compreendida desde a margem esquerda do rio· Suyá-Missú 

até o rio Morena ou Davi, afluente da margem direita do 

·k, Xingu, onde também se situa a gleba do autor não existem 

~"9-ios qu~ pude s sern caracterizar_ anterior ocupação pelos 

rio 

vesti 

índios 

Suyá. 

Reporto-me ainda ao titulo que consta deste laudo O 

PARQUE INDÍGENA DO XINGUE OS ÍNDIOS. 

59 QUESITO 

SE OS AUTORES OCUPARAM EFETIVAMENTE A ÁREA EM LITÍ 

~ 
1 

GIO, QUAIS UTILIDADES DA OCUPAÇÃO EFETIVA · DECORRE 

RAM? -PLANTARAM? CONSTRUIRAM BENFEITORIAS? EXPLORARAM 

1 

! 
t. 

.A AGROPECU~RIA? DESDE QUANDO SE DEU A OCUPAÇÃO? EM 

CASO AFIRMATIVO, O QUE FOI PLANTADO? QUANTO? EM QUE 

PROPORÇÕES SE DEU A EXPLORAÇÃO AGBOPECUÁ~IA? DESCRE 

VER MINUNCIOSA.MENTE AS BENFEITORIAS E SITUÁ-LAS DEN 

TRO 00 TODO DA ÁREA EM LITÍGIO. 

RESPOSTAS: 

PREJUDICADA. O autor foi impedido pelo poder de pol~ 

-~ eia dos órgãos de Proteção aos Silvícolas de ingressar dent.r.o 

dos limites ao· ParqJe Indígena do Xingue ocupar ·efetivamente a 

gleba em litígio,- vendida pelo Estado de Mto Grosso. 

Repoito-me ainda ã·resposta que ofere~i ao 39 Qu~ói. 

to formulado pelo Ministro Relator da ac âo sub j udi cc (pág .. ) l) . 

~}l 

j 
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69 QUESITO 

HOUVE DEMARCAÇÃO.DA ÁREA.EM LITÍGIO POR PARTE 

UNIÃO FEDERAL OU, POR PARTE. DO ESTADO DE 

GROSSO? EM CASO AFIRMATIVO, QUANDO? 

MATO 

RESPOSTA: 

A área em litígio não foi demarcada pela União Fede 

ral. Conforme consta do processo_administrativo N9 02564 (F! 

cha 5.282/55) arquivado no INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE 

\.. _MATO GROSSO a gleba do autor foi medida e demarcada pelo en 

""genheiro_Dr Guilher.me de Abreu Lima, credenciado e designado 

pe1o Estado de Mato Grosso para executar essa tarefa no decorrer 

do processo alienatório. 

Reporto-me "a í.nda à resposta que o f e r'eo I ao 19 Quesi 

to f(?rmuiado peLo autor (pág. 33). 

79 QUESITO 

QU~NDO A ÁREA EM LITÍGIO FOI INCLUÍ,DA? POR OCASIÃO 

,l. DA CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DO XINGO OU.POR 

SIÃO DA RESERVA INDÍGENA XINGU QUANDO, NESTA 

OCA .. - 
ÜLTlMA 

FASE, TERIAM SIDO ALTERADOS OS LIMITES INICIAIS DO 

PARQUE NACIONAL DO XINGU, Pl\RA MAIS OU: PARA MENOS?"' ... 

l:. 
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RESPOSTA: 

Reporto-me à.resp~sta que oferecí ao 19 Quesito for 

mulado pelo Ministro Relator da Ação (pág. 30). 

89 QUESITO 

SE OUTRAS ÁREAS DE PROPRIEDADE PRIVADA FORAM EXCLUI 

DAS DO HABITAT IMEMORIAL DOS ÍNDIOS, PELO LEVANTAMEN 

TO FUNDIÁRIO DO PARQUE NACIONAL DO XINGU, EXECUTADO 

,PELA FUNAI, E SE A ÁREA EM LITÍGIO O FOI? 

RESPOSTA: 

'-L Reporto-me à resposta que ofereci ao 29 Quesito for 

""'mulado pelo Estado de Mato Grosso {pág. 69 deste laudo), acres 

centando que as áreas localizadas na "Parte Central do Parque.", 

na região situada entre a margem esquerda do rio Suyá-Missú e o 

rio Morena ou Uavi, afluentes da margem direita do rio Xingu, e 

aquelas situadas entre o rio Arraias e Steinen, afluentes da 

margem esquerda do rio Xingu, não eram ocupadas por Índios até 

1 962, e nem se incluem no habitat imemorial dos indígenas. 

Para as regiões mencionadas, nas quais não existem 

vestígios de ocupação indígena anterior, seja de aldeias extin 

tas, seja de roças abandonadas ou palhadas, foram transferidos 

índios KAYABÍ e KRENHACÂRORE pelos órgãos de Assistência aos 

Silvícolas, e somente a partir do ano de 1 962, conforme 

provado no levantamento fundiário do Parque Indígena do 

ficou 

Xingu 

e executado pela FUNAI. 

Entendo que a gleba do autor, pelo referido levanta 
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mento fundiário, foi e xc Lu í.da do habitat. Lmemor.La l, · indígena, 

porque e La ser localiza na parte Central do Parque, e na região 

situada entre a margem esquerda.do rio Suyá-Missü e a margem 

direita do rio Davi ou Morena, sendo os dois (02) afluentes da 

margem direita do rio Xingu . 

. ~. Nos map~s da FUNAI, gue anéxo ao meu laudo, essa re 

gião encontra-se colorida de verde para identificação visual. 

Esclareço também que essa região, onde se localiza 

~- 
a gleba do autor, objeto desta minha perícia, e a mesma onde 

está situada a área de Oswaldo Daunt Salles do Amaral, e referi 

da no acordão do Supremo Tribual Federal proferido na ação civel 

originária n9 278. 

99 QUESITO 

SE ALGUM ÓRGÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO SE ENCARRE 

GOU DE PROCEDER O LEVANTAMENTQ FUNDIÁRIO SEMELHA~TE 

AQUELE EFETUADO PELA FUNAI E QUANDO? 

RESPOSTA: 

· Prejudicada. Não houve levantame~to Jundiário por 

parte do Estado de Mato Grosso. 



cial, este Perito Judicial fez datilografar o presente laudo 

' 
82 

Finalmente, dando por encerrads> o seu. trabalho· peri 

em 82 páginas e de um só -lado, todas devidamente rubricadas e 

esta última datada e assinada. 

Cuiabá, 12 de Setembro de 1 986 

/1~~9<2-W 
AINABIL MACHADO LOBO 

CREA 210/D 149 REGIÃO 
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