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A UNIÃO FEDERAL vem, respeitosamente, reque 

rer a declaração de falsidade dos laudos apresentados pelos Se 

nhores Ainabil Machado Lobo e Paulo Cezar Olivcir~, ~cspcctiva 

mente, Pe r Lt;o do Juízd Tfls. 2274/2316) e Assistente •récnico elo 
' . 

1\utor ·( f Le , 2390/2'10_1), e porJ\rthur Souza Novais, J\ssist0ntc 'l'éc- 
nico ~a União (fls. 2235/2258), nos termos do art. 40, II, combi 

nado, no que aproveitar, com o disposto nos arts. 390 a 395, do .,, . 
· C6digq de Processo Civil. 

• 

--.... r r . .,. 2. A prova da falsidade dos laudos periciais rc- 

feridos não se ftfigura difícil, tendo em. vista o reconhecimento 

contido na peça de fls. 2630/26J5. Esforçam-se os autores par~ . encontrar uma saída honrosa nesta trama s6rdida . \ .:'7 1 • 
3 ·~ Daí sugerirem a renlização de nova perícia, 

nos termos do art. 437, e.lo cóa. de Processo Civil. Ou solicitnrcm 

que seja efetivada a inspeção judicial. Ou, ainda, pedirem que 

seja r ca l Landn a a r qü Lç ão do s peritos. (CPC, a r t s , '1'10 e '135 . 
( ri e , 2634 ) • 

4. Pretendem evitar, assim, o início dns invcs- 
tigações ·. sobre a ex Ls t.ônc I.n de crimes nas d Lvc r sn c po r Ec l a n r o a 
lizadas no Parque Indígena Xingu. 
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S. A União não tem dúvida de que 
relativos a terras indígenas estão a recl~mar ~ realize 

rícias. Até porquP. não podem ser considerados laudos an rt.;, ~ __ -~~ \_p.............__~ 
cos essas mal alinhavadas arengas formuladas - .. 
vis e agrônomos. O simples despreparo profissional desses aventu- 
reiros já seria suficiente parà legitimar a anulação de_todos os. 
li 1 d . . . li ( • 1 4 / 1 J • .t_!;"' • • • • 1 t r, au os pe r a c r a r s • C.P.C., art. 5, e e 424, I). .-. Ym. · l(l 

1..flu_./j__ · 
•• 6. Não obstante, entende que a realização 

perícias somente deverá ocorrer após o julgamento da presente ar 
güição de falsidade (CPC, art •. 394). - . 
7. Como se pode observar, em poucas horas de 

( ' 

vistçria, levada a efeito, normalmente, a bordo de aeronave, os 
peritos judiciais logram responder complexos quesitos sobre a 

imemorialidade de posse indígena, existência de vestígio, usos e 

costumes tribais, etc., em áreas cuja dimensão ultrapassa 9 (no 

ve) mil hectares. - ( ~, 
8. Tal constatação já seria suficiente para re 

tirar desses documentos qualquer credibilidade. Ademais, não se 

preocupam esses peritos em demonstrar qual o processo u~ilizndo 

para a locali~ação das áreas objeto do alegado apossamento. 

). 

9. - Considerando que, como·é sabido, as descri- 

.~ções dos li~ites desses lotes são ~eficientes, confusas e impre 

cisas, há de se reconhecer que o e~forço de localização dessa 

unidade no vasto território do Xingu requereria alguns dias de 

denotado trabalho. Não obstante, em duas ou três horas esses exí 

mios técnicos ·109ram proceder à localização do imóvel, em plenn 

selva, responder negativamente sobre a presença indígena na cirea 
1 ainda trocar dois dedos de prosa com o índio Marawê (Chefe <lo 
Posto Indígena Diauarum). 

• 

10. É importante frisar que, em contacto com a 

Procuradoria Geral da República, o índio Marawê asseverou n~o ter 

conversado ou prestado informações a esses senhores . 

• 

. 
11. Por outro lado, como podem esses técnicos ns- 

segurar-se da localização desses lotes, sem a precisa e indispen 

sável materializaçao dos títulos dominiais no terreno? E, é de 
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todo prov~vel que não se te~ha realizado 
. \ . 

nos, ·tal como concluiu pcremptor i nmente o 

gelli, no seu depojmento na CPI de 
p •. 704). 

12. 

terre..: 

A propósito, parece oportuno 
segundo dados de 1977, o Estado de Mato Grosso já . . 
cerca de 1,7 milhão de quilômetros de um território de pouco mais 

de 1,2 milhão de quilômetros quadrados.to que afir~a o ''Estado 
1 , •• ,.,.. ..• •J'. 

de São Paulo", na sua edição de 02.06.77, verbis: ~-,.,\'~~: /1 C/ 0.--.t 
- 1 

"Embora tenha uma extensão de pouco mais del 
1,2 milhão de quilômetros quadrados, o Estado 
de Mato Grosso já vendeu 1,7 milhão. O pró 
prio governador Garcia Neto fez esse cálculo, 
para mostrar a existência de pelo menos 500 
mil quilômetros quadrados de terras superpos 
~as, isto é, vendida duas vezes. E na maiorin 
dos casos foi o próprio governo'o rcsponscivcl 
por essas irregularidades. 
De 1930 a 1966, por exemplo, o Departamento 
de Terras de Mato Grosso, sem realizar dis 
criminatória ou mesmo um simples levantamento 
topográfico, vendeu mais de cinco mi~hões dej 
hectares de terras, inclusive na faixa de 
fronteira, que pertence à União. Algumas 
áreas "tituladas11 pelo governo sequer exis 
tiam, como 12.500 hectar~s vendidos a empre 
sários paulistas na mesopot5mia dos rios das 
Mortes e Sangue. 
Em 1973, o governo mato-grossense vendeu dois 
milhões de hectares de terras que considerava 
devolutas a quatro grandes grupos sulistns, 
no . município de Ar ipuanã, simplesmente igno- 

. rando que já vendera parte desta área a cen 
tenas de pequenos agricultores paulislns. 
Criou assim a maior tensão social do estado: 
O conflito entre as partes persiste nté ho- 

• 

• 

je." 
(O Estado de São Paulo, 
(Doe. n2 1). 

02.06.77, pág. 06) 
1 
1 

I 

13. E, destacando declaração do então Governador! 

Garcia Neto, conclui o precl~ró diário paulista, verbis: l 
1 

•• 

"O Governador Garcia Neto explica a sucessão 
de tantos ,erros pelo fato de que as terras 
são vendidas antes de serem demarcadas, umps 
apenas olhadas de cima, dos av í õe s ? • UrM 
imensa falha t~cnica. Os Estados da Amnz6nin 
não possuem planta e a da stra 1 de ter r a s . Loqo , 
não sabem o que venderam, o que possuem e o 
que ainda podem vender. Os órgãos o s Lnrlu,, i,; 
de terras recusam-se a admitir o(icinlmente1 
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04. 

14. A "sucessão de tantos erros" tem e 

1 
esse quase total desconhecimento, 
obrigados a processos." · 
(O Estado de São Paulo, de 02.06.77~ 
- · Doe • n º 1 ) • . 

( •...• , 

plausíveis. Nesse sentido, parece dispensar comentários ã 

ração do Dr. Gabriel MUller, ex-Presidente da Companhia de Desen 

volvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT), perante a CP! de -· 

Assuntos Fundiários, in verbis: l·j;.,:;- , · -~·· 
- • ~·t •. Vftr~ ' ( (( (p._( 
"Quando fui Presidente d~ CODEMAT, encon~rei 
o seguinte fato: existiam 200 mil hectares 
vendidos no Governo P8ncio de Arruda a grupos 
de São Paulo, com escritura definitiva. A co 
lonização se fizera espontfinea. Em cima da 
quela já existiam mais.de 10 mil pessoas. En 
tão, os antigos proprietários da terra me 
procuraram e disseram: Dr., não vamos brigar 
com o coiono que já está lá dentro da colô 
nia. Queremos que o Governo nos ·indenize. 
Então, um advogado, experiente e abalizado, 
sugeriu ao Governador Pedro Pedrossian que 
fizesse uma permuta de terras. E os proprie 
tários paulistas e mineiros queriam fazeres 
sa permuta. Imediatamente, foi debatido o as 
sunto em conjunto com o Secretário. O ent5o 
Secretário do Interior e Justiça, num ímpeto 
de vaidade, de poder, combateu a opinião des 
se assessor do Governo e propôs outra suges 
tão - ele er~ advogado também - que quem tem 
o poder, tem a força e que não desse satisEn 
ção aos proprietários, verdadeiros proprietri 
rios, nem escritura da terra, que se conti- 

:~ nuasse ocupando a terra e não se desse satis 
fação ao p~oprietário que estava aqui fora. 
Eles foram conversar conosco e eu disse: Bom, 
o Governo muda, as coisas vão acabar mudando, 
vao chegando aos eixos. Os senhores têm títu 
lo definitivo, escrito, registrado em cartó 
rio, com todos os direitos .• Entfto, os senho 
res t&m direito a terra. Agora, esse colono 
não vai sair, mas eu não tenho como frear os 
outros colonos que vêm vindo na esteira dos 
pioneiros. 11 

• • 

(D.C.N. (seção 1) (Suplemento}, 28. 09. 79, p. 
899 - Doe. n2 2). · 

•• 

••• 

•• 

15. . Portanto, pessoas com responsabilidade e poder 

dedecisão, naquela unidade federada, reconhecem a existência de 

títulos dominiais superpostos, em escala significativa. E o Or. 
Gabriel HOller! naquela oportunidade, esclarecia a origem do chn 
mado título erovisórío outorgado pe.l o Estado, verbis: 

"Em 1935, um cidadão chamado Fcnelon MOllcr 
criou o "título provisório" no Mnto Gro5so. 
Era ele, à época, interventor no Estndo - meu 
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16. Em outros termos, o título provisório, ainda 7i 
hoje utilizado, menos que um título dominial, é um título de cré 

dito, que outorga ao portador o direito de fazê-lo incidir sobre 

outr~s áreas, desde que se verifique algum tropeço. 

?/ os.~ 
cf1 @f· 

seguinte: o Estado r o s e r vava+s e o d I v··:xo ele 
remanejar a áren quando ela fosse adq -~ 
houvesse tropeço nns quatro publicações ~~~~ 
gat6rias para vender a terra. E aindn mnis: 
ou devolver o dinheiro dado pelo rcgucrcnto 
na ocasião. Essa foi - repito - agrandc filo 
sofia do título provis6rio: dar oportunidade 
de o sujeito requerer a terra, publicar em 
quatro vezes até obter título definitivo para 
que alguém contestasse se houvesse superposi 
ção de áreas.11 

(D.C.N. (Seção I) 
pág. 906). 

pai. E a filosofia do título provis6 
• 

•• 

.•. (SuplE:mento), 

- r ~ 

17. Mas, o depoimento do Dr. Gabriel MUller con 

tém outras surpreendentes revelações, como se pode constatar na 

leitura do seguinte trecho, verbis: 

•• 

"Evidentemente, que o grande grupo.da "pica 
retagem" nacional da terra fez o seu curso 
normal, curso superior no Noroeste de São 
Paulo, na Sorocabana e Paulista: o Mestrado 
no Paraná, onde é conhecido e notório o 
problema de terras e, hoje, o PhD estão fa 
zendo no Mato Grosso. Enfrentamos especialis 
tas que imitam assinaturas com a maior segu 
rança, com a maior perfeição. Para que opa 
pel fique velho, eles o carregam durante umn 
semana no peito, e o papel amarelece, ou o 
colocam no sol, que lhe dá um aspecto de ve 
lho, ou, ainda, num forno de temperaturn 
branda. Existe um cidadão, em Cuiabá, cujo 
apelido á Papai Noel, pois ele gosta de sapa 
to, camisa, calça e cabelos brancos, ele~ de 
São Paulo. Quando é procurado no Hotel Fení 
cia, ele diz: 11Faço qualquer título de terras 
que o senhor queira, mas de preferência, em 
Chapada dos· Guimarães, porque 1~ h~ 206 mil 
Km2. tum munlcípio Estado, do tamanho do Pa 
raná e duas vezes o Estado de Santa Catarina. 
t essa parte que os senhores podem ver' cm 
azul no mapa, saindo das proximidades de 
Cuiabd, chegando ao Pard. SBo 206 mil Km2 do 
terra virgem. Muitos dos que compraram tcrrn 
de um corretor qualquer perguntam-me se co 
nheço sua terra na Chapada. Digo-lhes que, 
pa ra ter uma idéia, o município é do tamanho 
do Estado do Paraná e não tenho condições de 
conhec@-lo todo, pois não hci infra-estrutura. 
Esses II caras" vi vem lá fazendo II pica r e t aqoni'' 

• 
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1 8 • Corno se vê, no processo de 

ra, a engenhosa ".e!_caretagern particular" sorna-se à 11 

oficial." E em determinado momento, um providencial incindio 

nos arquivos do Departamento de Terras se incumbe de climinnr 

qualquer possibilidade de identificação dos estelionatários, con 

validando, assim, a titulação fraudulenta ... Ainda que tal práti 

ca seja aceita no âmbito estadual, é evidente que a Excelsa Corte 

não pode acolher corno idôneos documentos fabricados por essa in 

dústria. 

1 9 • As considerações do ilustre Presidente da CO- 

DEMAT coincidern,fundarnentalrnente, com as conclusões do depoimento 

prestado por Orlando Villas-Boas na aludida Comissão de Inquéri 

to.É o que se pode ler na seguinte passagem, verbis: 

. 
'"'' 

"Tinha o prop6sito de, nesta Comissão, logo 
de início me prestar a responder às perguntas 
que me forem feitas, mas não me posso furtar, 
antes, desde que há 36 anos vivemos na área 
do Brasil Central, de falar sobre a maneira 
como as terras daquela região do nosso País 
estão sendo tratadas, atrav~s dos Departamen 
tos de Terras dos Estados, através das compa 
nhias imobiliárias, atrav~s dos cartórios que 
tomam conta e que deviam ser os zeladores do 
nosso patrimônio territorial, ver e assistir 
tudo aquilo que se fez naquela região. Somos 
do tempo em que um hectare de terra Vülia 
pouco mais do que um cafezinho num grande 
centro. Lembro-me ainda, de uma companl1ia 
imobili~ria de São Paulo, de nome Matsubara, 
que conseguiu, através dé concessões espe 
ciais do Estadà, glebas imensas naquela área 
do Brasil Central; e depois, redundou isto cm 
venda e· lucros extraordinários. Foram tão es 
candalosas ai tramas e as vendas daquela 6po 
ca feitas por essa companhia imobiliária que 
foi impedido de voltar ao território nricio 
nal, numa de suas viagens h sua terra nntal." 
(D.C.N. (Seção I) (Suplcma~tol 29.09.79, prig. 
1.077'.Doc. n2 3). ' 

20. 
que 

E, adiante, ressnltava o eminente brasileiro 

"( ••• ) foi ·então, com enorme constrangimento 
que começamos a constatar a forma pclü qunl 
são feitos os cndastros nos cnrtórios en 
carregados. Aquelas terras sob sua jurisdiçJo 

• •. ' 



21. 
de terras 

'1'º '"'"'~ q.<'<-- "'< 
J . 3]·· ~ 

estavam sendo vendidas e cedidas ~,o tj pel ~ 
Estado como pelos registros de ~ -~ias. ·~ 
formos olhar os mapas dos cartóri ~ jur ~ 
dição de Barra do Garças e Chapada õs~ ~ ffl 

rães, vamos ver uma imensa faixa do ó 
rio do Brasil Central todo quadriculado, mui- 
to bem colorido, com centenas e centenas de 
proprietários. Pergunto: esses proprietcirios 
existem? Alguém. pode atestar que esses reque 
rimentos foram feitos? De tal forma foi-se 
aumentar.do, de tal forma foi degringolando 
esse processo de terra naquela área do Drasil 
Central, que acabou, em 19G6, fechndo o De 
partamento de Terras de Mato Grosso." 
(D.C.N. (seção I) (Suplemento) 28.09l:J9, pág. t·ri 
1 077) J.,i.. ·: 
• , • \ • . J r:i a i 

A • Jti., ~-.!.-!S:::f:~ 
Como se ve, todo o procéd1mento de a'rlenaçao /: 

Estado de Mato Grosso era fraudulento. Os títulos 

t 

•. 

• 
•• 

•• 

no 
dominiais eram outorg~dos ilicitamente; as imobiliárias que in 
termediavam as transações constituíam empresas fantasmas, as me 
dições e demarcações eram falsas ..• 

1 22. A propósito dos métodos de medição e demarca- 

ção de terras no Estado de Mato Grosso, afigura-se digna de re 

gistro a declaração do Dr. José Fragelli, ex-Governador do Esta 
do, na CPI de Assuntos Fund.iários, in verbis: 

... l 

' 

"Os títulos em Mato Grosso são conhecidos: 
títulos de prancheta. Todos aram feitos em 
pranchetas. Ao longo da Cuiabá-Santarém, pode 
ser que tenha meia-dúzia de títulos cujos re 
querentes tenham feito a medição e demarca 
ção. Mas mesmo meia-d~zia é difícil. Antes dn 
Cuiabá-Santarém, a região também era penetrri 
vel, porque ali já havia empresas antigas de 
exploração de borracha, de seringais etc., 
mas nunca ninguém se deu ao trabalho de (nzer 
a medição. E seria muito interessante, Sr. 
Presidente, já que esta Comissão quer iazcr 
um levantamento do Sistema Fundiário, que, 
mesmo que demorasse, mandasse fazer, por 
exemplo, em Mato Grosso, um levantamento, di 
gamos, dos títulos: das as datas das rcspoc 
tivas medições e demarcações e também o .nome 
dos agrimensores. V. Exas. iam ver que H~to 
Grosso bateu o recorde mundial de ubiqUidade. 
V. Exas. iam ver os mesmos agrimensores me 
dindo terras, no mesmo dia, a centenas e cen 
tenas de quilômetros de distância. Todo mundo 
cónhece isso. E vou dizer mais: muitos desses 
ágrimensores foram,e ainda são, os mniorcs 
proprietários de terras e estão vendendo tí 
tulos. Não sei se eles mesmos mediram as ter 
ras dos títulos defini ti vos que eles têm. llo 
je estão ld, são senhores capitali~tas, por 
que, fazendo mediçilo aqui e acoltl, conhecinm 

,. 
J • .. 

• 

.. . ,• .. ,. . 
,w 

.. 
;' ' .. ' ' 



MIIUITIIRIO l'ÚOI.ICO •• DlllM. 

as dreas e tiraram, por aquele processo 
procurações, centenas de milhares 
res." 
(O.C.N. (Seção I) (Suplemento) 
704 - Doe. nQ 4). 

23. Dessarte, parece lícito presumir 

de superposição de títulos na regi~o do Xingu. E, 

medições e demarcações realizadas na prancheta, é de se 
que a materialização desses títulos no solo se mostre. difícil, 

24 • 

y •• ,,._ •.. 
1· .~ •• (!e;;{)., ""' -····· -~+· 

Nao obstante, os peritos sustentam, geralmen- 

• senão impossível. 

• te, que realizaram perícia "in loco". Não mencionam, todavia, a 

existência de marcos, sinais, picadas etc. É possível que o si 

lêncto dos peritos sobre aspecto tão relevante traduza, efetiva 
mente, a ausência d~ quaisquer sinais denotadores da demarcaç5o 

ou mediçao. 

25. Se assim for, como podem os peritos afirmar 

que estiveram nos lotes referidos? Seria mais um aspecto de todo 
o processo de ficção que se vem desenvolvendo em torno desses 

pleitos? 

26. Como se vê, a resposta a essa indagação é de 

capital importância para que se possa aferir a fidelidade ou a 

falsidade dos laudos periciais. 

.. ,. 27 . Acolhendo a ~ugestão do Dr. José Fragelli, a 

União Federal está requisitando cópias de todos os pro~edimentos 

administrativos atinentes à concessão de terras na área do Xingu 
e pretende submetê-los a uma rigorosa perícia técnica. (ACOR 

362). 

28. Ficará demonstrado, provavelmente, que famo- 

~os agrimensores, como Ferrucio'Arri e outros, nunca estiveram 

~ lotes que dizem ter medido. (Cfr. RTJ 107/490). 

29. E, no caso em apreço, afigura-se imprescindí 

vel a requisição do procedimento administrativo atinente à con 

cessão de terras, na área do Xing~, a Julião Arroyo, bem como a 

seus confrontantes imédiatos, a fim de que se possa submetê-los à 
indispensável perícia técnica, antes das necessárias diligêncins 

sobre a efetiva realização das medições . 

• 



30. A União nutre legítima dúvida 

2ação dessas medições~ E, também, não está convencida 

Senhores Ainabil Machado Lobo e Paulo Cesar Oliveira 

im6vel "Arroyo", inscrito em nome dos Autores. 

•• 

31. É verdade que este assunto será 

aferição rigorosa no inquérito policial a ser instaurado. A Pro 

curadoria Geral da ·República precisa saber se os valorosos enqe 

nheiros matogrossenses, além do profundo conhecimento antropoló 

gico,~ desenvolveram também 2 dom da ubiqtlidade, que lhes per 
mitiria realizar perícias~ várias Comarcas do Estado, !!.2 mesmo 

• 

.. 

• 
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DO LOTE "ARílOYO" E DAS CONCLUSÕES DA VISTORI 

UINIITtAIO l'ÜBLICO FCDIRAL 

32. Segundo o perito Ainabil Machado Lobo, a gleba 

"Arroyo" está localizada no Município de Paranatinga, (en 

tre os parelelos 1211 e 1311 S), na margem esquerda no rio 
•• 

Kuluene. (La t , 1211, 22' ,13' 1 S. a 1211. 32: 44' 15 e Long.532 

\ ': r r , 

E o notável perito acrescenta que a gleba 

401 ,OS"W a 53' ,451 ,001 'W) (crr-, fls. 2285). 

! 

•• 

33. 
royo" 

"' 

"tem a cànf'iguração de um quadrilátero irre 
gular e a superdcie de 9.999 hectares 7 .568 
metros quadrados, achando-se os respectivos 
marcos colocados: o 1e na mata, nos limites 
das terras da Imobiliária Terra Nova Ltda. 
e terras da Imobiliária Cannen Ltda.j o 22 
na mata, nos limites das terras da Imobil i~ 
ria Cannen Ltda. e terras devolutas, dist~ 
te 5.560 metros do 111, ao runo de 762JIJW; o 
311 na mata, nos limites das terras devolutas, 
distante 18.110 metros do 22, ao runo de 19~ 
NEi o 42 na mata, ·nos limites das terras de 
volutas e terras de T!rreno Comércio e Admi 
nistração, distante 5.560 metros do 32, a; 
runo de 752 SE e a 18.000 metros do 12, ao 
.runo 192 SW, dividindo neste Último alinha 
mente c001 terras de Tirreno, comércio e Admi 
nistração~ Pedro Bollini e Imobiliária Terr; 
Nova Ltda. 

Observação:Os rurros dos alinhamentos da p l an 
ta (anexo 101) sao verdadeiros, isto é, tomados em !\.~ 
ção do Norte Verdadeiro ou Geográrico, ao passo que o; 
runos constantes do Titulo Definitivo, memorial descri 
tivo e planta do Departamento de Terras e Colonizaçà; 
do Estado de Mato Grosso, são magnéticas, isto é, foram 
tanados em função do Norte Magnético, daí a diferença 
exist~nte entre os mesmos, o que não altera a exata lo 
calização da gleba." ( f 1 s. 2 2 8 4 ) • 

34 - E, quanto ao modus faciendi da vistoria, o 

Senhor Ainabil Machado Lobo assevera, verbis: 

"Para bem desempenhar o encarr.o do perito ju ~ - 
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Q_ercor 

.• dicial, e elaborar o laudo pericial, vistori 
em l~tigio e a região onde ela se situa à ma 

o 

ri de aeronave a rer,ino localizndn entre os rios Tnmi 
tatoala ou Datovi e 'l'unluari, tendo constatado que nn 
gleba do autor, e nns suns proximidades, n.ão exí s tr-m 
aldeiamento incligenas, roças ou qualquer outros vcst i. 
gios que caracterizem atunl ou anterior hD.bi tnçno ou 
ocupaçao por parte dos silvicolos. 

Esclareço, contudo, que na região à margem 
esquerda do rio Kuluene, esta· distante 74 l<m da gleba 
do autor, está instalado o Posto Indígena Leonardo Vil 
las BÔàs que teve por objetivo atrair os indios xinL'l.ln nos, cujo habitat era na área do "Uluri" (Al to-Xingu) ~ 
para dentro dos limites do Parque (mapas - nnexos 08 e 
~). . -- - 

.. 
•• 

Os Villas BÔas conseguiram agrupar esses Ín 
dios Alto-Xinguanos, jLU1to ao referido Posto Índigena~ 
porem alguns deles fogem do perímetro do Parque IndÍge 
na do Xingue voltam para a área do "Uluri", entre os 
parelelos 13!! e 14!! s., e localizada nas cabeceiras dos 
rios :formadores do rio Xingu (anexo 14). 

Dirigi-me, ainda, à cidade de Paranatinga,o.!2 
de obtive informações, inclusive elementos de valor do 
mercado imobiliário de terras localizadas proxírnas à 
gleba do autor, afim de poder fixar o valor desta." 
(fls. 2283). 

35~ - Tamb~m o Assistente T~cnico dos Autores, Pa~ 

lo César de Oliveira, apresentou laudo concordante, asseve 

rando que 

"a gleba vistoriada encerra a área de 9. 99Sha. 
7.568 m2 ., e se situa no Município de Paranatinga, de~ 
membrado do Município de Chapada dos Guimarães, entre 
os rios Tamitatoala ou Batovi e Tuatunri, e os parelE_ 
los 122 e 13Q S., na região localizada à margem esquer 
da d~ rio KULUENE, e da qual está equidistDJ1t; 
74 km (anexo 1 - planta). 

A partir de 1971 foi incluida dentro do peri 
metro do Parque Indígena do Xingu, em r~Üo de ter sir!n 
altcrndo os sel.1!3 limitc!l estabelecidos pelo Decreto tlQ 

I 
•''\;:·· 

., ! 

'• l " • 
1 : 

. ' 

' • 
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36 • 

50.455/61, que c~iou o Parque, entre os p 
à 12~. S., e quando à ele foi anexada ou i 
região localizada no Municipio da Chapada 

IIINl81tn,o l'UOLIC:O flDlllAL 

•• 

' - , ' 

.. E, adiante, sustenta o emérito 

• Técnico que, 

o 

"ao realizar a pericia, no mês de maio prox_!. 
mo passado, eu não encontrei sobre a gleba vistorind~ 
aldeias ou roças de Índios, e nem vestigios antigos ou 
recentes, da presença destes, mesmo nas suas prox ímí da 
dea, e isso apezar dos sertanistas VIUAS BÔAS terei;. 
atraído ou levado para o interior do Parque IndÍgen3 do 
Xingu quase 2.000 Índios, dos quais 800 pertencem às 
tribos xinguanas que habitavam a area do 11UUffi.I" I no. 
região denaninada "Al to-Xíngu", O Parque, que tem uma f\ 
área de 26.420 kmi, é maior que o Estado de Sergipe, cfl) 
que significa mrí, ta terra para poucos Índios." 

37. E, às fls. 2399, afirma que, 

"Aquele depoimento do General ISMAR'Il!, confi r 
mou-se por ocasião de minha vistoria em maio prÓxirr;; 
passado, porque não ccnstatei na gleba em litigio vesti 
gio de ocupação pelos Índios, nem mesmo aldeias ou ~ 

.ças ab~donadas, que pudessem caracterizar atual ou an 
terior habitação pelos indígenas". 

38. A concessio de 9.990 hectares j~ constitui um 

·1nequÍvqco indício do processo fraudulento. É que os age~ 

tes estaduais, bem como os adqUirentes de imóveis prete~ 

diam, com esse expediente, ilidir o Óbice constitucional 

constante no art. 156, § 22, da Constituição Federal. 

39. Tal artifício constitui prática corriqueirn 

no Estado de Mato Grosso. O Senador Jos~ Fragelll, em de 

poimento na CPI de Assuntos Fundi~rios, da cimara dos Dcp~ 

tados, declarou, expressamente, que 

• 

• 



o. 40. Também 

11( ••• ) não acredito mais n · s 
'!111 hectares, nem_de 10 mil ~ares. 
e pura rnistificnçao, cano rnan ~a.11)'.t,~, 
impedir a concentração de áreas f'ras cm 
mãos de poucos. Isso se tomou, aliás, um mé 
todo clássico. Empresas ou pessoas rouní am iõ 
a 50 pessoas, tanavam-lhes as procurações .í an 
a Cuiabá, faziam os requerimentos de terras, 
tiravam os ti tulos proví sór-í os'", 
(DCN (Seção I) (Suplemento) 28/09/79__ __ p~. _ . _ 
702 Doe. n!l 4). lJ,,·' · ; ~ - .. : - r.rr, 

J' v,.,..... / , 
171 "· ./ l 'l--7-l_~ 

no"RelatÓrio de uma Investigação s ób r'ê , ~ 

MINIITIRIO P'ÚBLICO HllaRAI. ,, 

• 

Terras em Mato Grosso'', o Professor Roberto Cardoso de 

veira, entãó etnólogo do S.P.I.,ressaltava que 

011 , 

) 
11A alienação das terras dos Índios pelo Go 
vêrno do Estado, tem se processado de 
maneiras: a) reservando vastas áreas 
fins de colonização e posterionnente conce~ 
sionando-as a Canpanhias particulares paru 
que loteiem e iniciem a venda, obtendo um 
lucro fabuloso cano veremos adiante b)venden 
do diretamente a requerentes, áreas que não 
ultrapassem 10 mil hectares, mas que, por sua 
contiguidade, acabam por formar áreas mui to 
extensas que são controladas por una só pes 
soa ou f'inna". (Doe. n!l 5) • - 

duns 
para 

41 • 4 - Mas, .nao deixa de ser interessante a informaçao 

do Perito de Juízo, Ainabil Machado Lobo, no sentido da 

inexistência, na margem esquerda do rio Kuluene, entre os 

rios Tuatuari e Batovi, "de aldeamento, roças ou quaisquer 

outros vestígios que caracterize atual ou anterior habit~ 

ção ou ocupação por parte dos silvícolas" (fls. 2283). Tnl 

informaçio parece tanto mais relevante, se se considernquP 

o perito realizou a vistoria a bordo de aeronave (sic)(fl. 

2283, 2285/2286, 2291, 2308, 2315). 

42. Como se vê~ essa gente está a supor a nossa ln 

genuidade ou a nossa estultice. Em poucas horas de visto 

.. 

,'f• ;·' 



ria, levada a efeito, normalmente, a bordo _ 

~ 
:i.,, 

os peritos judiciais logram responder a ccmpkexo .:-,. 

sobre a imemorialidade de posse indígena, existência deves 

tÍgio, usos e costumes tribais, etc., em áreas cuja dimen 

• 
MINIITUIO ,oauco "º'""'" 

" 

• 43. Tal constatação já seria suficiente 
I~,~-., ... , ~-:. -.~1-~~-;-TJ 

1"' v.,. . 
.. FI•: li. tf. . 

parã·--· rê{ 11-~~f- . - \ 

são ultrapassa 9 (nove) mil hectares. 

rar desses documentos qualquer credibilidade. Ademais, - nao 

.. se preocupam esses peritos em demonstrar qual o 

utilizado para a localização das áreas objeto do 

apossamento. 

processo 

alegado 

44~ Considerando que, como é sabido, as descrições 

dos limites desses lotes são deficientes, confusas e impr~ 

cisas, há de se reconhecer que o esforço de localização de~ 

sasunldadesno vasto território do Xingu requereria alguns 

dias de denodado trabalho. Não obstante, em duas ou três 

horas esses exímios técnicos logram proceder à localiza~~º 

· do imóvel, em plena selva, responder negativamente sobre 

• 
a presença indígena na área e ainda trocar dois dedos de 

prosa com o Índio Marawê (Chefe do Posto Indígena Diauarum). 

45 Por 6utro lado, como podem esses t~cnicos asse 

gurar-se da localização desses lotes, sem a precisa e 1n 

disp~nsável materialização dos títulos dominiais no terre 

no? E, é de todo provável que não se tenha realizado a m! 

dição desses terrenos, tal como concluiu peremptoriamente 

o ilustre Dr. José Fra.gelli, no seu depoimento na CP! de 

Assuntos Fundiários (Doe. ng 04 , P • 704 ) . 
46 Portanto, ao sobrevoar a gleba Arroyo, "de pr~ 

priedade" de Julião Arroyo, o perito Ainabil Machado Lobo 

não vislumbrou sinais ou vestígios de presença indÍgena.Co 

.• mo esse técnico pÔde afirmar que sobrevoou o imóvel 11 Ar 

•. 
,,,": :·· . 

'· ,,. . ·, .... ..•... ,, ' 
,11 •• 



royo"? Em face da pirâmide de títulos 

tes no Estado. oomo pôde o perito afirmar que o lote 

devidamente individualizado e demarcado? Como pêxie o 

• 

.. 
MIHIUtAIO P'UDLICO 'llOEIV,I,. 

foi 

peri 

.. to afirmar inexist;ncia de Índios. aldeias e vestlgios,com 

base, Única e exclusivamente, no pretenso sobrevôo da 

área? Essas indagações deverão ser respondidas pe Lo perito 

Ainabil Machado Lobo. e pe1o Assistente ·récnico Paulo cé 
sar Oliveira. 

• 
• 

47 • Mas. a vistoria realizada a bordo de aeronave 

não impediu que o perito do juízo tecesse considerações so 

bre "a boa qualidade do solo", hidrografia e vegetação 
( 
1 (:fl. 2285). 

48. Há outras indagações: Existe a gleba "Ar-r-oy o " 

como unidade individualizada? Há provas quanto ao processo 

de medição e demarcação? H~ sinais de picadas, m~rcos,etc? 

Como foi realizada a medição desse imóvel ? 

4~. Portanto. o quadro de imoralidade que campeia 

noEstado de Mato Grosso é extremamente preocupante. Não 

se é de excluir a possibilidade de que os legendários titu 

los dominiais abstratos estejam sendo."deslocados" para n 

região do Parque, com o Único e exclusivo propÓLito de le 

eitimar os pleitos reivindicatórios. 

50. É, neste amplo contexto que se deve apreciar 

a presente argUição de falsidade. Em verdade. a falsidnde 

não parece ser um atributo exclusivo dos laudos perici~is. 

são os títulos·dominiais que estão eivados da mais evide~ 

te fraude. Informações fidedignas dão conta de que não hÓ 

sinais de medição (marcos. picadas, etc) na região do Xingu 

Não houve. por't:anto, a individualização dos "lotes" . 

•. 

• 
~lf ..... ~~-- . 
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51. 
gados pelo 

• 

• 

•• 

• 
que esses imóveis jamais existiram como unidade individua 

lizada . 

• 

. . 52. De qualquer forma, convém assinalar que o mapa 

elaborado pela FUNAI parece infirmar as conclusões dos pe 

ritos quanto à ineJ:is~ência de aldeamentos entre os parele 

los 122 e 132,. latitude Sul (Doe. n s 12). 

53. Da mesma forma, o mapa elaborado pelo Dr. Peter 

Vogel, e que integra a obra de Von den Steinen relativa à 
segunda viagem ao Xingu (1887, Entre os Aborígenes do Bra 

sil Central), demonstra que toda a região meridional, desde 

paralelo 132, 30', latitude Su~, estava marcada pela prese~ 

ça indígena. E, a carta editada pelo Departamento de Aero 

náutica Civil; em 1954, comprova a presença indígena em to 

da a região Sul do Parque. (Doe. n2 7) . 

•• 

54. O~serve-se que a região da confluência do Xin- 

gu é, ainda hoje, a área maior de concentração dos aboríge 

nes xinguanos. A prop6sito, conv&m reiterar que, no "Relat~ 

rio de uma investigação sobre terras em Mato Grosso", de 
1954, b e~tão etnólogo do SPI, Roberto Cardoso de Oliveira, 

confirmava a invasão do território indígena, nos seguintes 

termos: 

,. 

"A Constituição da Repdblica, por seu 
artigo 216, assegura aos silvícolas a 
posse das terras onde se acham permanen 
temente localizadas. Não obstante ess~ 
dispositivo constitucional, as terras 
dos índios est~o sendo alienadas e a 
Constituição desrespeitada. 
Constata-se a realidade desta alienaçJo, 
tomando-se, por exemplo, a área reservada 
pelo Decreto 1 • 21 O, de 10/ 1 2/51 e entre 
gue à Sociedade Agricultura e Col.oni zcçoo 
Araraqua.ra Mato Grossense ( cf. mapa, o 
nR IV). Essa r eq í ã o que fica na confluência 

• 



• 

' do rio Xingu é talvez aquela em que ~ ve- ~ 
ri fica ma í o r densidade indígena: • ""la// L/) ~ 
acham-se localizadas aldeias de índio~ - ~~ 
maiurá, de Iwalapi tí, \'1aurá e Trumá L, CT,;,;~,;., ~ " 

fazendo um número ponderável de mnloffis · -----'~':.. 
de índios. Também as glebas pertenccn {~1;à l .- •. ·' - r H', 
Colonizadora N~rte de M~to Grosso (cf }!.'" /( e:; e./ 
pa, ng 3: e a are a provavel, em pont a=:. __ . I ~r 
do} compreendem· inúmeras aldeias, Postos · ··- ·~ 
Indígenas e benfeitorias. Nas demais áreas 
assinaladas no mapa, embora em menor den- 
sidade, acham-se também tribos, havendo 
.inclusive hordas hostís, como as dos Kaia- 
bi. Portanto, mesmo que não existisse o 
ante-projeto de Lei que cria o Parque In- 
dígena do Xingu, poder-se-ia concluir pela 
ilegalidade das transações efetuadas entre 
o Estado de Mato Grosso e compradores de 
terras.11 

woon,mo l'úDLICO FIDIIIM. 

1 -. 

• 
• 

... 

( Doe . n 2 ~ , p • 4 7 ) • 

55. Como se nota, o respeitável acadêmico e 

antropólogo assinalava, então, que a área de maior densidade 

indígena, na região da confluência do Xingu, já havia sido en 

tregue à Sociedade de Agricultura e Colonização Araraquara Ma 

to Grosso e à Colonizadora Norte de Mato Grosso. Era o terri- 

- t6rio dos Kamaiurá, Iwalapití, Waurá e Trum~í que estava sendo 
alienado. (cfr. Mapa anexo ao Relatório, Doe. 5 

tamb,m, Mapa ilaborado pela Divisão de Aeronáutica Civil Doe. 

7 ) • 

:56. E a confluência do Xingu, como se sabe, 

não está nas cabeceiras dos formadores, entre os paralelos 139 

e 142 latitude Sul, e sim entre os paralelos 112 55' e 12" la 

titude Sul. 

57. E a antropóloga Bruna Franchetto, no seu 

Estudo, assevera, com exatidão, que 

• 

"Nas terras x í nqu a na s não há vazios, se 
sobrepormos ao espaço geográfico os terri~ 
tórios indígenas assim definidos. !lá fron 
teiras internas entre as diferentes árcõs 
indígenas, fronteiras que não são "estnbe 
lecidas rigidamente de uma vez por todas, 
já que os movimentos de um grupo podem se 
rnsinuar em território alheio, mas que são 
re~onhecíveis e reconhecidas pelos índios . 
Procedendo de sul üo norte, vejamos este 
mapa. A região dos formadores do rio Xín 
gu, de 130 lat. Sul atci a conflu~ncia Ro 
nuro-Datoví-Kuluene, ao norte de 12Q lnt . .. 

!I 
• 

., 
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Sul, é habitada por numerosas t 
mais de· um século, se nos limit 
m~nte ao testemunho de documentos ~ 
tos. A ocupação indígena se exte d~~~~ 
sul de 13º até as primeiras duas de~a ..•....•. .....- 
deste século, quando os Bakairí aind -.:~ 
bitavam os cursos superiores do Bato e Ir do Kuli seu, subindo · estes até a bac á1 do ·i ( 'f)(), 
Paranatinga. O leque dos formadores cir::--··--··-- 
cunscreve claramente o território abran- 
gente do sistema intertribal comumontc 
chamado de "alto-xinguano", no interior do 
qual reconhecem-se os territórios dos gru- 
pos tribais que o compõem. Se houve mudan- 
ças das localizações das aldeias Nahuqui 
no Kuliseu e dos outros grupos Karíbe no 
Kuluene, em consequSncia da entrada das 
frentes de colonização na região, tais mu 
danças se deram no interior dos territó- 
rios de ocupação indígena. Jamais esses 
povos abandonaram suas áreas tradicionais, 
que continuaram a ser freqüentadas e ex 
ploradas. De qualquer maneira, afirmamos 
que nenhuma mudança de localização afetou 
os outros grupos dos formadores que conti- 
nuam até hoje nas mesmas áreas em que se 
encontravam há um século atrás. São os Ne 
hináku, Waurá e Yawalapiti (Aruák)~ os Ka 
mayurá (Tupi), os Karíbe do alto Kuluene; 
os Trumái. Estes, aliás, habitam tradicio 
nalmente a região da confluência dos for 
madores, inclusive na porção inicial do 
curso do rio Xingu. 
Os Trumái são, assim, a ponte histórica 
entre os povos dos formadores e aqueles do 
alto Xingu, os Juruna e os Suyá. O terri 
tório reconhecido como Suyá corresponde ao 
curso do Xingu entre os afluentes Uaví, ao 
sul, e Manitsauá Miss~, ao norte, desde, 
pelo menos, a segunda metade do século 
XIX. Nesse limite setentrional, os Suyá 
mantinham contatos muitas vezes belicosos 
com os Juruha, que do Manitsauá Miss~ con 
trolavam o rio Xingu até, aproximadamente, 
a.Cachoeira Von Martius (102 lat. Sul). 
Aqui o território Juruna se sobrepunha às 
fronteiras em expansão de grupos Kayapó, 
os Mekrãgnotí, cujos descendentes são co 
nhecidos hoje por Txukarramãe. 
Falamos ao passado, pois a extensão desses 
territórios indígenas.e a população neles 
~xistente sofreram mudanças sobretudo n 
partir da década de 40, quando não eles 
"conquistados" pelos agentes do desbrava 
mento e da colonização do Brasil Central. 
Tais mudanças dizem respeito ao estabele 
cimento de novas fronteiras impostas, nos 
trabalhos de "pacificação" e à chegada de 
outros povos indígenas na região, o que 
significou uma maior concentraç~o popul~ 
cional, uma maior proximidade entre os 

·:; 

f, 
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•• grupos e a 
outros os 
c íona L 11• 
(Doe. nº 

se. Vê-se, pois, que resultou inútil o 
no sent~do de caracterizar a ~mpreendido pelos peritos 

Sul do Parque como devoluta. .. 
•• 

. . 

., -· 

• 

.. 

8 pp. 09/11) 

necessidade de compartilha 
territórios de ocupação 
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OS LAUDOS PERICIAIS E A POSSE 

. •. 

59. Os laudos periciais estão eivados 

tória deficiência técnica, como já de~onstrado. Mas, -os eng=~ 
ros matogrossenses conseguiram ultrapassar o âmbito da simples 
leviandade. A repetição de perícias falsas nos processos relati 
vos a terras indígenas não parece constituir fenômeno isolado. 
Tudo está a indicar a existência de uma ação concertada, de uma 

autêntica organização fraudulenta. (v. também Doe. 6) . 
60. Para que não se tome como exagerada a mani- 

festação desta Procuradoria Geral, convém examinar, detidamente, 

algumas informações e afirmações contidas nos laudos periciais. 

61. O perito Ainabil Machado Lobo afirma, expres- 
sarnente, que 

.. 

"Na região do "Alto-Xingu", também conhecida 
como à rea ·ao "Uluri", entre os paralelos 139 
e 142 S, localizada no Município de Chapada 
dos Guimarães, e onde estão as nascentes dos 
rios Ronuro, Jatobci, Tamitatoala ou Batovi, e 
Kuriz~vo, formadores do rio Xingu, tinham seu 
habitat imemorial 11 (onze) tribos dos deno 
minados "índios xinguanos": Kuikuro, Kalapri 
lo, Matipú, Nafaquá (Karib}: Kamaiaurá e Aue 
tí (Tupi); Meinacó, Iaualapiti, Waurci (A 
ruak).: Trumaí (língua isolada) e Txicão (ane 
xos· 08 é 09 - mapas). 
Desrespeitando a posse e localização perma 
nente dos ''índios xinguanos", os irmãos Vil 
las Dôas transferiram essas tribos do Al 
to-Xingu para a área onde edificaram o Posto 
Indígena Leonardo Villas Bôas, junto à margem 
esquerda do r10 Kuluene, entre os paralelos 
122 e 122 30' S., Município da Chapada dos 
Guimarães, região essa que foi anex~da ao 
Parque Nacional do Xingu pelo Decreto n9 
63.082, de 06 de agosto de 1968, que alterou 
os limites do Parque e destinou suas tcrr~s 
como área reservada aos silvícolas, prevendo 
inclusT've desapropriações (artigo 2Q). 
(fl. 2280) 

,. 
( 

~3. E, às fls. 2277/2279, sustenta esse revolu- 

cionário Antropólogo do Século XXI que, .. 
Durante a vistoria con~tatei que a gleba do 
autor, localizada no Município de Paranatin 
ga, desmembrado do Município de Chapada dos 

•'. ti., 

..... 
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Guimarães, à margem esquerda do 
está situada entre os paralelos 1 
n~ área sul do Parque a que se re~~ 
parecer, e que foi incluída dentro do 
tro do Parque Indígena do Xingu pelo Decreto 
no 68.909, de 13 de julho de 1971 (.:ine,rn .!!_). 
O ex-presidente da FUNAI, General Ismarth de 
Araujo Oliveira-,- em depoimento judicial gue 
prestou perante a Justiça Federal, em Brasí 
lia, afirmou (anexo 12). 

"que a área leste do Parque era de pe 
rambulação dos índios bem como a área 
sul, não havendo nestas duas áreas al 
deiamentos fixos de índios". 

Essa afirmação do General Ismarth está com 
provada pelo mapa da FUNAI, desenhado cm 
1975, que é integrante do processo adminis 
trativo n2 11.914/76 do MINTER - MINIS'fÉHIO 
DO INTERIOR, e no qual, entre os paralelos 
122 e 132 s., onde também está situada a gle 
ba do autor, não está assinalada ou locada 
rienhuma aldeia de índios (folhas 1.092 e 
1.093 do 32 vol). 
Também, no mapa, nessa região, está assinala 
do o Posto Indígena Leonardo Villas nôas, e 
para onde os irmãos Villas Boas transferiram 
os índios xinguanos, cujo habitat imemorial 
era a ~reado "ULURI", entre os paralelos 13º 
e 142 S., e aí contatados pelo cientista ale 
mão KARL VON DEN STEINEN no ano de 1884 (ane- 
xos 08 e 09). - 
Esclareço-,-através dos estudos que efetuei, 
que além da área sul do Parque Indígena do 
Xingu a que se refere o General Ismarth e o 
parecer nº 41/76 da CJ do MINISTÉRIO DO INTE 
RIOR, também deve ser exclui.da do habITat dos 
Índios a área leste, localizada à margem di 
reita do ri~ Xingu, no Município de Barra do 
Garças, como demonstrado em outras - peri 
ciais judiciais. 
No Decreto n2 68.909, de 13 de julho de 1971, 
o governo federal determinou à FUNAI que 
atraísse grupos indígenas para dentro dos li 
mites do Parque (art. 3º) e também consignou 
que a região desmembrada, ao norte do traçildo 
da Rodovia BR-080, ficava sujeita ao Artigo 
198 da Const~tuição. 
Informo que o. governo federal tem des~pro 
priado amigavelmente e para a finalidade do 
artigo 198 da Constituição Federal, con(prme 
textos das escrituras, terras localizad~s ao 
norte da nR-080, isto á, na região incluid3 
dentro do perímetro do Parque Indígena do 
Xingu, definido pelo Decreto no 50.455 de 
1961, destinando-as aos índios TXUC/\RHI\M,\C 
(anexos 13, 13-A e 13-B). 
K FUNAI, dando cumprimento ao Artigo 32 do 
Decreto n2 76.999, de 08 de janeiro de 1976 
(anexo 04}, contratou com a firma PLANTEL 
AGRIMENSURA E AGRONOMIA LTDA., os trabnlhos 
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de demarcação administrativa do per~h tro do 8· 
Parque, obedecendo os limites def ~~ os nos ; 
Decretos a que me referi, e como áre~ 'r0 cscr- ,.,,:.. 
vada aos silvícolas, trabalhos que fo 
cluid~no final do ano de 1978. ~T,ut,,-, !~,·.r:1~ 
Pelo Decreto n2 82.263, de 13 de set ~r6 • d 't 
1978 ( anexo 05) -; o Parque passou 1Hf}.nomr;// (;{.1. 
nar-se "PARQUE INDIGENA DO XINGU"? tendo ciii L, 
vista a classificação das rircas rescrvndns n r 
que se referem os Artigos 17, II, 26, Pard 
grafo Único, letra "c", e 28 da Lei nº 6.001, 
de 19 de dezembro de 1973 (ESTATUTO DO ÍNDIO 
anexo 06). - 
Esse Decreto referendou o Decreto n2 63.082, 
de 1968, e o Decreto n2 60.909, de 1971, que 
haviam destinado as terras do Parque Indígena 
do Xingu como área reservada, aos silvícolüs, 
e aonde eles pudessem habitar e obter meios 
para sua subsistência, inclusive no qual [o 
ram determinadas - desapropriações indis~cn 
sáveis ao cumprimento do Decreto (anexos 02 e 
03). 
X-criação do Parque Nacional do Xingu teve . 
por objetivo atrair e transferir os índios 
para as regiões abrangidas pelo seu ·períme 
tro, e assim protegê-los contra doençns e 
massacres das frentes pioneiras dos civiliza 
dos, tendo sido à eles destinada, inclusive a 
posse e ocupação daquelas regiões para que os 
índios ali pudessem viver e tivessem meios de 
subsistência, sem quaisquer interferancias 
dos homens - brancos (caraíbas na linguagem 
indígena), exceto naturalmente o contato com 
os funcionários dos órgãos de assistência aos 
silvícolas. 
Os ensinamentos e tratamentos dispensados aos 
índios, sobretudo às suàs mulheres, inclusive 
por CLÁUDIO VILLAS BÔJ\S, sertanista e funcio 
nário naquela época do S.P.I. - Serviço de 
Proteção aos Índios, infelizmente revestiu-se 
de acentuada imoralidade e perversão {anexo 
15-A). 
O governo federal para pacificar os índios, e 
concretizar esse seu objetivo, instalou nas 
regiões que viriam a constituir o Parque In 
dígena do Xingu, 04 Postos Indígenas: a) 
'.'Diauarum"; b) - "Juruna"; c) - 11 Leonardo 
Villas nôas"; d) - 11Kretire11• 

(fls. 2277/2279) 

64 • .• Também o engenheiro Paulo César Oliveira ar- 

remata, com segurança, q~e 

"Os Villas B6as no citado livro 11Xingu, os 
índios, seus mitosh, 50 ediçno (nnexo no 5) 
ôizem: "Em 1946, ano de nossa chegndn ~os 
formadores do Xingu, os seus povoadores indí 
genas eram, nas suas pr,ticns e costumes os 
mesmos encontrados pelo etnólogo Von Stcincn, 

......• . . . ..~ .. ., "..t •• 1 

·, 

. ' 



Q e idêntica era a distribuição das a q jl~ ,., 
região, como tambcim o mesmo intercã ~ o e re- g 
lações entre eles". Conforme conclui il. l~e· tu- ~ 
ra' desse livro, o número de aldeias ~à , A 
lação indígena da época das viagens (J:VO'h 
Steinen para cá, se reduziram sensivelmente . 
Confirmo que atualmente essa população, em 
virtude de doenças e massacres, reduziu-se 
para 800 índios, distribuídos em 11 aldeias 
constituídas pelas tribos dos índios xingua 
nos: Kamaiura e Aweti (Tupi); Kalapalo, Kui 
kuro, Nafaquá e Matipú {Karib): Yaualapiti, 

·waurá e Meináco (Aruak); Trumai {família iso 
lada); e, os índios Txicão (supostamente Ka 
rib). 
Por outro lado, o índice .de natalidade dos 
índios é excessivamente baixo, conforme se 
pode verificar dos dados fornecidos pela FU 
NAI (anexo O '1 ) . 
Essas conclusões do laudo do Dr. AIR PRAEIRO 
ALVES coincidem com o meu entendimento sobre 
a localização do habitat tradicional dos ín 
dios xinguanos, conhecido como ~reado "ULU 
RI", na região das cabeceiras ou nascentes 
dos rios Jatobá, Batovi ou Tamitatoala e Ku 
rizavu, formadores do rio Xingu, entre os pa 
ralelos 132 e 142, e onde foi criado o Posto 
Indígena Marechal Rondon" • 
(Fls. 2396/2397) 

• 

•• 

• 

•• 
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55. 

· da, que 
O Assistente Técnico do Autor enfatiza, ain- 

" "Qualquer pessoa, de mediana instrução ou co 
nhecimento, sabe que animais e pássaros sil 
vestres se concentram· nas proximidades das 
nascentes dos rios, isto pela facilidade de 
poderem ao amanhecer· e ao anoitecer beber 
água que nelas se apresenta mais pura e lim 
pa. Devido a esse fato, e vivendo da caça 
desses bichos e aves, 05 índios preferem 
.construir suas aldeias e habitar as regiões 
próximas às nascentes dos rios. 
No entanto, pretextando proteger 05 índios de 
agressões e doenças de seringueiros, garim 
peiros e desbravadores do sertão, os Villas 
B8as transferiram ou atrairam os "Índios-xin 
guanos" para o interior do Parque Indígena do 
Xingu, esquecendo-se que estavam os afastando 
da fonte de suprimento de seus alimentos (ca 
ça), ou seja das nascentes dos rios formado 
res do rio Xingu, localizadas entre os parn 
lelos lJg a 142 Sul, na região do Alto-Xingu 
ou área do nuLURI", onde também foi crintlo o 
11Parque Indígena Marechal Rondon" (Vêr 11]<1pa - 
anexo 02). 
(fls. 2392/2393) 

.. 

•• 

66, E, referindo-se, especificamente, à área Sul 
do Parque, destaca o Dr. Paulo Cesar Oliveira, verbis: 

• 

.• 
, 
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"O General ISMJ\RTIJ DE l\RAÚJO OLJVE 
dente da FUNAI, em depoimento prese_ 
te a Justiça Federal, sobre a local}~ 
índios nessa região abrangida pelo De 
68. 909/71 afirmou: "que a área leste do--r.rr 
que era de perambulação dos índios bem como a 
área sul, não havendo nestas duns dr~as al 
d.eiamentos""""'Tixos de f nd í o s " (~o - 06). - 
A anexação da região sul do pcr1mctrodo P.:lr 
que Indígena do Xingu, pelo Decreto nQ 
68.909, de 13 de julho de 1971, teve como 
fundamento principal uma.compensação pela ex 
clusão do mesmo da área localizada ao norte 
da Rodovia BR-080 (anexo 07). 
Aquele depoimento do General ISMI\R'J'II, conf.ir 
mou-se por ocasião de minha vistoria em maio 
próximo passado, porque nüo constntei na gle 
ba em litígio vestígios de ocupaç5o pelos ín 
dios, nem mesmo aldeias ou roças abandonadas, 
que pudessem caracterizar atual ou anterior 
habitação pelos indígenas. 
Também nas proximidades dessa gleba não cons 
tatei nem roças e· nem aldeiamentos de índios, 
e acrescento que a situação perdura a mesma 
desde o ano de 1960, quando o autor comprou-a 
do Es·tado de Ma to Grosso, pois naquela ocn - 
sião o engenheiro agrimensor, Dr. JULIO DA 
COSTA Ml\RQUES, credenciado e designado por 
esse Estado para medir e demarcar a gleba, jrl 
consignara no seu Memor.ial Descritivo: "N5.o 
foi encontrado indígena" (anexo 08). 
(fls. 2393/2399). ~ 

•• 

• 

•• 
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67. Não são menos notáveis as conclusões do l\s- 

• 

sistente Técnico indicado pela União, Dr. Arthur Souza Novais. 
t Esse ilustre especialista afirma que, em virtude da falta de re- 

l ' 

. 
cursos para viagem, li~itou-se a colher informações junto aos ar- 

quivos do INTERMAT e do Dr. ·Jurandir Brito da Silva (fl. 2255). 

E, ap6s esse "esclarecimento necessirio", o Senhor Arthur Souza 

Novais formula sintéticas considerações sobre a não ocupaç~o da 

região do.Xingu. Vale registrar os ensinamentos desse notável An 
tr~pólogo, verbis: 

o 

"Criado pelo Dec. n2 50.455 de 14 de abril de 
1.961, do Governo Federal, com a denominação 
de Parque Nacional do Xingu, com uma área 
inicial de 22.000 Km2, o Parque Indígena do 
Xingu, foi destinado á reserva florestal e ao 
estudo das riquezas naturais brasileiras. 
Sete anos depois, pelo Decreto nQ 63.082 de 
06 de agosto de 1.968, o Governo Federal al 
terou os limites da reserva e transformou-ô 
em "área exclusivamente reservada aos silví 
colas". 
Como no Dec. 50.455, támbém neste (0cc. 
63.082), o Governo Federal autorizou a Funda 
çao Nacional do Índio" a entrar cm cntcndi 
mentos·com o Estado de Mato Grosso, com ~s •• 

t', ·1 .,. 
•.r - 
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Prc feituras loca is e com os leg 1 tim s,y rbpr 1ebi g 
rios, se eventualmente existirem, para w ·im espe= m 
cial da obteacão,dg.doacõcs, ,bem como a e etuaar a~~ 
ctesapropr1açoés 1na1spensave1s ao cumprr1~ to e A 

te Decreto". (cópia anexa). º 
Em 13 de julho de 1.971, atravjs 
68.909, era novamente alterados os limites do Par 
que Indígena do Xingu. 
Com as alterações de limites de 1.968 e 1.971, o 
Parque Indígena do Xingu passou de uma área de 
22.000 Km2 para 30.000 Km2 e seu limite ao sul 
passou do paralelo 122 para 12230' - Decreto 
63.082/68 e, em 1.971 do paralelo 12230' para o 
paralelo 132 - Decreto 68.909/71. 
Toda a documentação consultada nos dá conta ae que 
as terras do Autor ficaram fora dos limites do 
Parque Indígena do Xingu, tanto em sua criaçfto cm 
1.961, quanto em sua primeira ampliação cm 1.960. 
Somente com o Decreto 68.909/71, a Gleba em lití 
gio foi atingida pelos limites do Parque, veja 
planta anexa com o~ limites do Parque em 1.968 e 
1.971 e a posição da Gleba do Autor. 
Não obstante esta constatação, o Presidente da FU 
NAI, Ismarth de Araujo Oliveira~ informava o Sr. 
Ministro do Interior, no Ofício ng 270/PRES de 
10.05.76, que o motivo que levou a FUNA! e o Go 
verno Federal a ampliar, ao sul, os limites do 
Parque Indígena do Xingu foi o fato de a DR-080 
ter cortado a área do Parque. 
Ainda no mesmo Ofício o Presidente da FUNAI afir 
mava textualmente, "I~to porque as terras que com 
põe a área do Parque com exclusão da faixa anex~da 
~ sul pelo Decreto de 1.971, sempre foram llabitat 
Imemorial Indigena e, portanto, sob a proteção 
constitucional seguinte": {anexo n2 2) 
Diante de tais fatos parece-nos que a função prin 
cipa~ do perito, nesta ação cível originária, é a 
determinação do justo valor do objeto em litígio.h 
(fls. 2255/2256). 
Considerando a complexidade do assunto e tendo cm 

J 

vista a possibilidade, bastante plausível, de que alguns laudos 

periciais estejam sendo distorcidos, com o objetivo de infirmar a 

pr~~ença imemorial indígena no vasto território xinguano, a 

Procuradoria Geral da República solicitou que a Associação Drasi 
leira de Antropologia (A.B.A.) designasse profissional idôneo pa 

ra proceder a amplo estudo sobre .o assunto. Acolhendo a indica- 
i ' 
ção, a ora Bruna Franchetto apresentou minucioso lnudo sobre a 

ocupação indígena do Xingu, que passa a embasar esta argüição· de 

falsidade. 

. _, 

68. No seu laudo, a ora. Bruna Franchetto explicita o 
significado da unidade geográfica, ecológica, e sócio-polítlcü do 
universo xinguano, nofo seguintes termos: 

"Ao tratar dçs pçvos que habitam a rcgfno dos for 
madores do rio X í nqu como sendo urna un 1 d ade, n,10 
f azcmos .ou tJ;"a coisa a não .ae r seguir uma 11 te r a cu x::a et1Jogr<1flcé) e antrop0Jog1ca auc nc nc.:urnul.i,des 
de. o t uh. do seculo p~l!iSõdo Pref,inupoc-!;e, o s s i 111, c1 
ex1stcncia de yma uh í.dadc c)cfJ.111cln t a n t o do ponto 
·de v1sta.g9ogra[tc9 e ·ecológico, como pela sua na 
tureza soc10-polit1ca. 
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Outras expressões têm se consagr~ 
rência a essa região: "Alto Xingu" e 
ulurí". . 
Os limites geográficos são claros. 
Xingu é "um cul-dc-sac ~atural, formado por 
um leque de rios que confluem a 112 55' de 
latitude sul e a 532 35' de longitude Oeste. 
Ao sul, as cabeceiras desses rios estão loca 
lizadas no chapadão mato-grossense, de geolo 
gia pré-cambriana. Ao leste, a bacia do Alto 
Xingu é· separada da bacia do rio das Morte/A 
raguaia pela serra do Roncador: a oeste é a 
Serra Formosa que divide suas águas daquelas 
da bacia do Teles Pires/Tapajós. Ao norte, 
enfim, corredeiras importantes (a Cach~eira 
Von Martius, a cerca de 10º de latitude sul) 
têm efetivamente barrado a penetração euro 
péia até o fim do século XIX." (Mengct, 
1977:7). "É exato descrever o Alto Xingu como 
uma área de transição, entre o cerrado e a 
floresta, dos pontos de vista climático, gco 
morfológico e biológico ••. em variedade e em 
complexidade, os rios e as lagoas se impõem 
como o meio privilegiado. São as grandes ar 
térias da vida dessa região" {Menget, op. 
cit. : 12). 
Vejamos, agora, o que significa falar de uma 
unidade alto-xinguana pela perspectiva só 
cio-política. Citamos~ novamente, Menget (op. 
cit.:28): 
"Uma divisão fundamental domina a etnografia 
do Alto Xingue fornece um critério conforttl 
vel para a classificação dessas sociedades. A 
um conjunto de tribos coligadas, que entretam 

.entre elas relações múltiplas e complexas e 
compartilham de um certo número de costumes e 
de crenças, se opõe uma coleção heterogênea 
de tribos isoladas, não tendo em comum com 
respeito ao primeiro grupo se não sua posição 
periférica e uma hostilidade permanente ... Os 
primeiros observadores, no fim do século XIX, 
já tinham notado a existência desse ·sistema 
poli-étnico e ~ultilíngfie, instalado nos for 
madores do ri9 Xingu, principalmente os 
orientais: do leste ao oeste, Kuluene, Kuli 
seu e Batoví, com seus afluentes ..• H. Mcycr 
fala de uma só e mesma "província culturul" 
que se opõe. àque La de outras tribos hostís 
pertencentes a "províncias vizinhas" (Mcyer, 
1897, 1.900). A acessibilidade das aldeias 
xinguanas por via fluvial, a frequência e n 
densidade das comunicações entre elas, faz 
com que nós estejamos bem mais informados so 
bre os alto-xinguanos, do que sobre seus iDi 
migos, com exceção dos Juruna e dos Suyá, vi 
sjtados por Von den Steinen no rio Xingu em 
1884 11• 

O mesmo quadro é dado em Franchetto (1986: 51 
e sgs.): 
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ºA sociedade a I to-xing ana-tÍ · · in{Í.m~nt 
definida, tanto na literatura ·v· tnogrcific r; 
quanto ·em artigos de divulgação \ inados ~ 
grande público, como um conjunt:.:; o~ 
locais interrelacionados que. co ··~·r;tri'l m 
traços culturais em diversos domínios - eco 
nomia, parentesco, cosmologia, valores, ceri 
mônias intra e intertribais - e que se dis 
tinguem por outros traços, sendo os mais evi 
dentes a espécializaçao na manufatura de ar 
tefatos para troca, o território de ocupação 
histórica e a língua . 
Antes da depopulação que se iniciou a partir 
das primeiras décadas deste século, um mesmo 
grupo lingüístico compreendia diversas al 
deias. Atualmente, cada grupo lingOístico 
corresponde a um grupo local ou aldeia". 

Ac línguas faladas no Alto Xingu pertencem 
aos troncos Tupí e Aruák e à família Karíbe, 
âlém do Trumái, língua considerada isolndn. A 
dis~inção entre língua e variante dialetal ~ 
crucial no Alto Xi~gu, pois configuram agru 
pamentos maiores que são socialmente relevan 
tes na representação indígena do sistema de 
relações intertribais. Os-dialetos são entre 
sí mutuamente intelegíveis, enquanto as lín 
guas não o são ... Kamayurá e Awetí são Tupí, 
assim como Mehináku e Waurá são Aruák. Se es 
tes são dialetos muito próximos, a sua dis 
tância do Yawalapití, também Aruák, é mais ou 
menos do mesmo grau daquela entre Kamayurá e 
Aweti. As três (ou quatro) variantes Karí 
be-Kuikdro, Kalapálo-Nahuquá e Matip~ - são 
todas muit~ pr6ximas." 

( ~oc. n 2 8 , pp. 1 5 / 1 7 ) • 

E, adiante observa a pesquisadora que: 

"A região dos formadores do rio Xing~ r~pre 
senta um exemplo de sistema social indígena 
sul-americano com uma cultura comum e hetero 
gênea lingtlisticamente, configurando uma. r e d e 
de comunicação, onde as diferenças lingtlísti 
cas são emblemas fundamentais de identidade 
social dos grupos locais, que se opôcm en 
quanto parceiros das trocas rituais, matrimo 
niais e comerciais, n5o implicando n imrossi 
bilidade de comunicação intertribnl !rr~n 
chetto. ob. cit}. O sistema intertribul nl 
to-xinguano encompassa a diversidade dos gru 
pos que o compõem e o reconhecimento do t~r 
rit6rio ocupado se dá nos dois níveis. Num 
primeiro plano, todos os grupos definem a si 
mesmo como sendo "alto-xinguanos" e ,; com is 
so, definem como seu territ6rio aquele m~rca 
do pelos· formadores e incluído entre os pnra- 

. ·lelos 132 e 122 de latitude sul, ou seja, 
desde os cursos s~periores do Batoví, Kulchu 
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e Kuluene até sua confluên ia.~ ndo 1 

plano· se reconhecem, no interior de s1i .área c:JI ~ 
maior, os'territórios ocupados pelos a·~ ren J 1\ ~ 
tes grupos locais. ..'·, ~4 ".,. 
A ocupação humana indígena do Alto Xing_\! .. --~•''º " 
muito antiga. Os estudos arqueológicos 
últimos vinte anos permitem esclarecer um 
pouco a pré-história da região. As pesquisas 
mostram que o Alto,Xingu é cheio de antigos 
sítios de habitação e que os resíduos (sobre- 
tudo de cerâmicas) se acumulam num espessar 
'de mais de um metro, possibilitando distin 
·guir claramente duas tradições de cer5micas 
distintas (.Dele, 1961/63, Simões 1967 e 1971, 
apud Menget, 1977:29). A primeira tradiç~o 
dataria dos séculos XII e XIII e iembra c~ 
racterísticas amazônicas. A segunda tradiçâo 
está em relação direta com~ cerâmica fabri 
cada hoje em dia pelos grupos de língua Aruák 
e pertence à cultura alto-xinguana atual; ela 
não'pode ser mais antiga do que o século 
XVIII. 
Afirma Menget (op. cit.: 29): 

"Os atuais ~abitantes do Alto Xingu são 
capazes de indicar com uma grande preci 
são dezenas de sítios de aldeias antigas 
por eles ocupadas, reconhecíveis pela 
vegetação secundária e pelos bosques de 
pequí próximos ... A arqueologia brasi 
leira acrescenta que esses grupos sfio 
provavelmente de origem amazônica, e que 
eles podem ter seguido de jussante a 
montante o curso do rio Xingu como fize 
ram os Jurunas entre os séculos XVII e 
XX. As tradições orais de certas tribos, 
como os Yawalapití, parecem confirmar 
esse movimento. De qualquer maneira, é 
afirmação definitiva·a de que os Xingua 
nos têm um longo passado comum e que o 
sistema intertribal não ~ uma criaçfio 
recente." 
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(Doc.·n9 8 , PP. 17 /.19). 

70. Após destacar que a história documentada da 
'• 

... 
1 · bacia dos formadores do Xingu teve o seu início com Von den Stei- 

1ne~, em.1884, observa a antropciloga que 

•• 

"O exame das obras escritas pelos viajantes e 
etnógrafos que visitaram o Alto Xingu entre 
1884 e os anos de 40 é fundamental para defi 
nir a ocupação indígena da região, que, em 
seus traços básicos, não mudou substancial 
mente at~ os dias de hoje. 
Comecemos com os relatos precisos e fidedig 
nos de Karl Von den Steinen • 
II. 1 As viagens de Von den Steinen 1884 e 
1887. 
Apresentamos aqui uma síntese dos relatos 
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. I' ~· ,_ ' ,. concentrando-nos, em pa - · ~ - efcr~n i 
cias aos Povos alto-xinguanos por enco ~~ 
trados ou noticiados. É importante ~bo l<l~ 

• • ,ri a leitura com os dois mapas, (anexos e 
elaborados pelos cart6grafos que participaram 
das duas expedições e publicados nos origi 
nais em alemão. 
188~. Primeira expedição (Steinen, 1884, 
1942) · (Hapa, anexo 5, 11 Spcc La Lkn r t e de s 
Schingústromes"). 
A primeira expedição parte de Cuiabd, alcança 
o rio Paranatinga, descobre a nascente do rio 
Batoví, desce este at, a confluência com os 
rios Ronuro e Culiseu, entra no rio Xingu pa 
ra percorrê-lo até sua foz. O objetivo .da c:~ 
cursão ~ alcançado - o levantamento geogrci(i 
co do curso do rio Xingu na inteireza. Ao 
longo da viagem, Von den Steinen e seus com 
panheiros (cientistas, carregadores e guias 
Índios) encontram várias tribos da região. 
Note-se o registro cuidadoso, da posição da 
expedição, em grau de latitude e data. 
Capítulo VIII. (Título) A primeira aldeia dos 
1nd1os Bacair1s. A marcha para o rio Parann 
tinga. 
A segunda aldeia dos índios Dacarís. 
Von den Steinen encontra e visita demorada 
mente os dois aldeamentos dos Dakairí "man 
sos", o primeiro no rio Novo (Afluente do Pa 
ranatinga) e o segundo no rio Arinos. Período 
de 15/6 e 21/6 de 1884. 
~apítulo IX. Do rio Paranatinga ao rio Bato 
ví. 
Encontrada a nascente do rio Batoví em 13/7 
de 1884 a 14 léguas a leste do Paranatinga, 
sobre 132 57' 2" "de latitude sul e 540 241 

22" oeste de Greenwich (pig. 170). 
Capítulo~ Viagem sobre o Batoví até o en 
coritro com os primeiro índios. Em 25/7, en 
contro com· 8 canoas. 
Em 11/8, visita à lã aldeia Bakairí do Bato 
v1, 
132 14'2" 
cãpítulo XI. Os Bakairís selvagens. Os Custe- 
n.ál!s • -- - - 
Na primeira aldeia Bakairí do Batoví (pág. 
196): 

"A velha sibila reuniu-se hoje a n6s na 
praça livre. Indicava a oeste, gritando: 

"Bacairí, para o sul: "Bacairí", para o norta 
e o leste: "Bacairí", e depois fez um círculo 
no ar como quem resume, satisfeita e orgulho 
sa: 11Bacairí111 como quem diz: Tudo isso me 
está subordinado, confesso que estou feliz:" 
(pag. 203) 22 aldeia Bakairí do Datoví, visi- 
tada· em 18/Ef; 122 59' 9 "· - 
(pag.20'1) VisTtãda"a Ja aldeia Dakairí do 
Batoví, em 20/8, 122 51' 111• 

(pag. 200f VIsítaaa-à~ ãiêfeia Dakairí do 
Batoví ~ 25/8, 12!2 12' 611 
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Nesta 4~ áldcia, Von dcn Stcincn w eccJc in ~ 
f orrnaçõe s sobre as tribos . vi " ias · ( pa / 
211)• "o ~· 
• • ,J " 11Ficamos sabendo que os Custen ''Bc1~r1i "' 

Trumáis eram encontrados no baixo o 
Õs-camaiurás residiam a 10 dias de cami 
nho por terra, a leste. Os "Schuiás" 
(§_uyá) preponderavam nas narrações da 
les •.. 
Um colar de pedrinhas perfuradas provi 
nha! . s7gundo eles, ~os nauquá t- também 1 dom.í c Ll La do s a leste. r \'.,. 

Dia 25/8 122 26' 2" (pag. 202) Ã'°I.: J / 
Dia 26/8 12º 8' 811 -- _ -~. 

Dia 27/8 122 3' 911 

Aqui, há canoas na margem direita do Batovi. 
Aparecem muitos Índios. São os Custenáus. Es 
tes falam da proximidade dos '!'rumais e men 
cionam os f;erajás entre o rio :x:ingu e o rio 
Araguaia. Fa .• lam dÔS temíveis Suyá e in f o r mam 
que as aldeias Waw:á podem ser atingidas num 
dia de viagem. e 

Dia 28/8 12º 11' 011 

Dia 29/9 122 3' 811 

Cae. X~I·Embocadura do 
tres ri.os na formação 
aos mapas. 
Dia 30/8 Alcançada a confluêencia dos rios 
Ronuro, Batbví e Culiseu, 112 55' 5". 
Cap. XII! Encontro com os Trumáis. · 
O encontro acontece na embocadura do rio Cu 
liseu, de onde vêm os Trumáis, no dia 31/8, 
tt2 46' 5. Um incidente põe em fuga os Tru 
mái (tiros disparados pela escolta militar da 
expedição). 
Ca . xrx Os suids e os manitsauás. 
Dia 1 9 112 32' 2 
Dia 2/9 11 2 22' 6 
Dia 3/9 11~ 11' 4 
Nesta data e neste local, nas margens do Xin 
gu, Von den Steinen encontra os índios Suyá. 
As páginas 236 e seguintes são dedicadas à 
descrição da aldeia, bultura material e ador 
nos, constituição física e algumas expres- . 
sões. 
No dia 5/9, aparecem dez Manitsauás prisio 
neiros dos Suyá. 
Importante é 9bservar o mapa da região das 
cabeceiras do.rlo Xingu, desenhado por um ve 
lho Suyá na areia da praia onde Von den Stci 
nen estava acampado. 
A reprodução desse mâpa se encontra na pnginn 
255 (nnexo); sun prcci.s.:lo ó imprcssionnnte o 
as informações nele contidas sobre os grupos 
dos formadores orientais do Xingu, com a es 
pecificação do ntlmero das aldeias para cada 
grupo, levaram Von den Steinen a querer em 
preender sua segunda expedição ao Xingu, cm 
1887, viagem de natureza especificamente et 
nológica para o conhoc Imc-u uo clon pov on í n cl I 
gcnas da regido. Para a intcrpretaçdo do ma 
pa, esclarecemos: a linha v~rtical representa 

( pag. 219) 
(pag. 220) 

rio Batoví. 
do Xingu, 

Reunião de 
r e'f erentes 
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continuação do cursl-de---J«.fl~ ~ u~so d6/f 
rio Culuene, formador do leste, a ;p""r · _M"~ 
terceira linha transversal, são loc w~· 
os grupos acima da confluancia dos formado 
res, origem do curso próprio do Xingu; os 
grupos localizados no último trato da linhn 

l 
vertical são os que ocupavam o alto curso do 
Culuene, territ6rio tradicional dos povos Ka 
ríbe do Alto Xingu atci os dias de hoje. 
1887. Segunda expedição (Steinen, 1894, 1940) 
(mapa, anexo, "I<arte des Weges der Zwc i t cn 
Sching~ Expedition") 
11A viagem tem como objetiv'o a exploração do 
rio Kuliseu e o conhecimento dos numerosos 
povos indígenas da região circunstante. Al 
cançado, de novo, o rio Batoví, a expediç~o 
chega ao Kuliseu atravessando por terra o di 
visor de águas entre os dois rios. 
No começo de setembro de 1887, Von den Stei 
nen chega a primeira aldeia Bakairí do Batoví 
(como na primeira viagem). Aqui é informüdo 
pelos Bakairí sobre as aldeias dos gr.upos que 
deverá encontrar no ~uliseu (pag. 79): Um al-~ 
deia Nahuquá, duas Nehináku, uma Auití, uma 
Yaulapiti ou Yaulapihu, uma Trumái no Kulucne 
(pela primeira vez ouve mencionar este rio); 
entre o Kuliseu e o Tamitotoala-Batoví habi 
tam os "Kamayurá" e os 11Waurá11• 

CD';1 p • 1 ~9 I 9 V • ' ' d l d ' b' k . ~ d ia ~, 1sita a segun a a eia a·airi o 
Datoví. 
Dia 2/10 Superado o divisor entre Datoví e 
Kuliseu, chegada a lil aldeia bakairí do Kuli- 
seu, Maigeri. · 

·Nos dias seguintes, vislta à 2a aldeia bakai 
rí (Iguéti) e 3~ (KuyagualiétIT, sempre des 
cendo o Kuliseu. Nesta ~ltima aldeia, encon 
tra um índio Nahuquá . 
As aldeias Dakairí estão l)Q e 139 30'. 
Dia 7/10 Visita à aldeia nahuquá, onde está 
um índio Yaurikuma do Kuluene e onde chega a 
notícia de um conflito entre Suyá e Trumcii. 
Há tamb~m três índios Guikurtl (Kuiktlro). 
Dia.1~/10 Visita à aldeia Hehin~ku. Nahuqu~ e 
Meh1naku estão entre l)Q e 129 30'. 
Dia 16/10 Vis1ta a alãeia-Aueto-rA'vetí}. 
Há índios de muitãs tribos na aldeia Aueto: 
Waurá, Yawalapití, Karnayurá, Hehináku, Trumái 
e Bakairí. Muita discuss~o entre os índios 
sobre o conflito entre puyá e Trumái; há so- oe_ 
breviventes deste tlltimos entre os Aueto.·von 
den Steinen e seus companheiros decidem fazer 
da aldeia Aueto o ponto de partida para'visi- 
tar a~ aldeias Kamayurá, Yawalapití e Trurnrii. 
Pag. 141: "Bem perto da aldeia Aue t o começa a 
rede de canais e lagunas que se estende até o 
ppnto de união dos confluentes principais, 
estabelecendo a ligação entre as tribos qu~ 
habitam a região •.• Deste modo comunicam-se, 
por via aquática, com os Yaulapiti e os Tru 
m~i. Podia-se chegar tamb~m aos Hehináku, nos 
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, , -~ l 1- Kamayura e aos Waura por esses can e agu ~ 
nas, intercalando pequenos trajet I de per- ~ 

111 
cur~o terrestre 11• ce ) A .5ú ~ 
tre • . ~ 11 '[) ~ 
Pag. 142: "Os Waurá devem habitar ~ ~n _ ..•. 
formado pelo Batoví e pelo Kuliseh "1111•,mui " 
mais perto, entretanto .. , do primeiro... ·n re 
os Aueto encontramos vários indivíduos desta 

tribo ..• os dados revelam um paren 
tesco estreitíssimo com os mehinakú f.l"cpm .P~-m] 
Kus tena ú .•• 11 

1• ,,:~ •••. 
Pág • 1 '1 3 : Vi s i ta às a 1 d e i as Ya w a 1 a p · i:b í , /;l { ~/ ·~ ·- 
11 Na proximidade daaldein /\ueto, a +-uns : ..:..cem·'; 
passos, havia duas casas em que moravnm ho- { 
mens aueto e mulheres Yaulapiti ... Usavam o 
nome especial de Arauíti, e, embora só se 
tratasse de duas famLlias, a denominação de 
Arauíti já tinha o inteiro valor de uma de 
signação de tribo. O Chefe suyá, que em 1084 
nos traçara na areia o mapa fluvial da nas 
cente do Xingu, mencionara os Aruíti imedia 
tamente ao lado dos Aueto.: 
Dia 18/10. Von den Steinen admira as lagunas 
próximas às duas aldeia Yawalapití. 
Pág. 148: descrição da visita aos Kamayurá, 
em 21/10. São quatro aldeias, distantes crés 
horas e meia a pé dos Yawalapití. 
Dia 23/10. Vogel, companheiro de expedição, 
volta ao porto Aueto para explorar a relação 
entre o Kuliseu e o Kuluene. Na confluência 
dos dois rios, encontra o Trumaí fugindo dos 
Suyá, acampados. 
Pág. 157: ~(os Trumái) disseram que se devia 
dormir três vezes até chegar à aldeia deles. 
Informaram-nos, igualmente, que também pode 
ríamos chegar aos Mehináuku, pelos canais e 
que bastaria um dia para alcançarmos a segun 
da aldeia destes" . 
Vogel encontra duas aldeias Trumái abaixo da 
embocadura do Kul1seu, ja no Kuluene, abando 
nadas e incendiadas após· o ataque Suyá. 
Dias de 26 a 31/10. Permanência na aldeia 
Aueto, para organizar o retorno ao Batoví e a 
volta ao Paranatinga. 
No capítulo VIII da mesma obra, Steinen resu 
me os conhecimentos etnológicos obtidos nas 
suas duas viagens. Citamos em seguida trechos 
deste Capítu~o, pois através deles é possível 
ter uma idéia geral da ocupação indígena n5o 
só da região dos formadores como também das 
áreas limítrofes, primeira prova de uma 9cu 
pação contínua - sem vazios - do curso do 
Xingu. O título do Capítulo é: "Geografia e 
class-if icação das tribos do Xingu superior" 
(Steinen, 1940: 191-197). 

" - O velho cacique dos Suyi, que se distin 
guia dos seus companheiros por um cavilha 

. muito pequena no l~bio, nos dera, cm 
1884, a longa lista das tribos rcsidcn~ 
tes na região superior do Xingu, e nos 
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desenhara, na areia, com ~· del:lb{ os o 
afluentes cujas margens habit m,.. Compa- ,f}I ,. 
re-se "üur ch-Cerrt rn Le-ür a s Ll I &1 ' .~J. 
214. Foram os seus treze nomes à~ " 
que nos induziram a empreender a segundü _ 
expedição. Em geral, confirmara,-se as.-!~~ 
explicações do nosso homem de\ço~fian-// 
ça. . • · .,,4, /)f-7- - 
Não conhecemos os habitantes do - Ronu ro;-·-f= 
Vogel, ouvindo o cacique dos AuetS, que 7 
viajou com ele desde a embocadurü até 
Xingu-Koblenz, compreendeu-lhe as indi 
cações como aí havendo Kabischi e Kaya- 
pó. 
Os Kabischi, de quem- se conhece 'alguma 
coisa, moram na nascente do Tapajós ..• 
A presença dos Kayapó no Ronuro não se 
ria surpreendente, porque, muito disse 
minados, frequentemente apareciam no Pa 
ranatinga e aí foram confundidos, pelos 
brasileiros, com os Corondo-Oororo. 
No afluente do Ronuro, o Batovi-Tamito 
toala (5), que descemos em 1884, existem 
quatro aldeias Bakairí. 
Sua parte inferior e sua margem direita 
pertencem aos Kustenáu e aos Waurá. 
Segue para leste o Kulisehu. À sua mar 
gem esquerda encontramos as trãs aldeias 
dos Bakairi: Maigéri ou 11•rapir Morreu", 
Iguéti ou "Aldeia dos Gaviões·'', Kuya qun+ 
liéti ou 11Aldeia das Harpias". À margem 
direita há ainda a aldeia dos Nahuquá. À 
esquerda, afastada uma quarta aldeia dos 
Bakairi, que não foi visitada por nós. 
Mais abaixo, à margem esquerda, moram os 
Mehinákú nas duas aldeias que os Daknirí 
denominavam Paischuéti (ºAldeia do Pei 
xe-cão") e Kalúti. Parece, porém, que aí 
existem, três aldeias; os Paischuáti-Mc 
hinakú referiram-se ainda além dos Yuta 
pUhU - que deviam ser os ''Kaluti" - por, 
cujo porto passáramos a 15 de outubro, - 
aos Atapilú, prevenindo-nos ao mesmo 
tempo contra os UlapihU, Ulavapitü, isto 
, os nossos Yaulapiti. Da região dos Ne 
hinaku partem numerosos canais que, com 
algumas lagunas, atravessam o território 
da parte inferior do Kulissehu e do Ba 
toví. A aldeia dos Auetõ pode ser consi 
derada o ponto central da navegação pe 
los canais (6). Junto de duas lagunas 
encontramos os Yaulapiti, em duas nl 
delas; numa ter~eira laguna, demos com 
os Kamayurá, que habitavam quatro loca 
lidades próximas umas das outras, ten 
cionando reuni-las em uma só. Os Arauti 
constituem um cruzamento de Yaulapiti 
com Auetõ (v. cap. V). 
O Kulisehu desemboca no KulUenc. Dasta 
ram poucas horas de remo para chegarmos 
aos Trumái, instalados, em duas aldci~s, 
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na margem dircit -~'é rio/ftft .,, 
acima de Xingu-Koblenz. Esta · iliu, per ; 
seguida· pelos suyá tencion \ fixar-s; 
agora perto dos Auetõ. Mais a·~ · Â.,. 
da, na margem do Kul ücnc , como t'rm orn " 
pequenos afluentes que~correm ent ste 
e o Kulisehu, estão situados os Nahuquri, W 
habitando uma série de localidades que f· 
têm nomes especiais. Travamos conheci 
mento com ~lguns indivíduos dos Guapirí, 
YanumakapU, Guikurú e Yarikuma; os Ynnu 
makapu, os EnomakadikU dos 8akaiçi, ~5o 
moram no rio principal. Os Oakairi men 
cionaram também os Guapiri que são en 
contrados em terras existentes entre o 
Kulisehu e o Kuluene. Na primeira aldeia 
Bakairi Paleta deu-me a relação das nl 
deias Nahuqui do Kuluene, indicando os 
pontos· cardiais pelos quais deviam ser 
procurados, quando se parte de Maigciri. 
Começando pela região superior, sno: 12 
Anuakúru ou Anahukú SE, 29 Aluiti ou Ka 
naluiti E, 32 Yamurikumá ou Yaurikimci de 
E para ESE, 4º Apalaquiri ENE 52 Puikurú 
ENE; 69 Mariap~ NE. Depois seguiam-se os 
trumái. 
Teríamos deste modo, incluído os Guara 
piri, os Yanumakapu e os Nahuquá do Ku 
lisehu, nove aldeias nahuquá. 
A fim de completar· o quadro, menciono 
ainda os Suyá, que moram a três dias de 
viagem abaixo de Xingu-Koblenz, na cor 
rente principal, e com os quais n5o nos 
avistamos na segunda expedição. Deles 
nos contaram episódios desagradáveis. 
Cumpre tamb~m mencionar os Manitsau~, 
instalados a margem de um afluente que 
desemboca mais ao sul, e que são bem co 
nhecidos pelos Kamayurá e Yawalapiti. Em 
1884 enbontramos grande número de Manit 
sauá como prisioneiros dos Suyá. Só em 
1887 ouvimos falar dos Yarumá ou Arumri 
que, segundo nos relataram, teriam rece 
bido, pouco depois dos Trumai, a visita 
desagradável dos Suyá, e a respeito dos 
quais os Kamayurá nos fizeram a interes 
sante observação de usarem, nas orclh~s, 
um ornamento de sonoridade metálica. 
Quero, po r fim, falar dos Kayapó, que>, 
por sua ~ez, se encontram na nascente do 
·Pakuneru; disseram-nos que estes vivem 
entre o Kulisehu e Kuluene, acima ·aos 
Nahuquá, na nascente do Pakuncru, o 
pequeno afluente do Kulisehu, e cuja de 
nominação é idêntica à dada pelos Bakni 
rí do Paranatinga. Já o cacique Suyn in 
dicara os "Kayuquará" como habitantes 
mais afastados, e eu presumira então, e 
- ao que parece - com razão, que se tra- 

·tasse dos Kayaxó-Kayapó. 
Essa longa relação de nomes é menos com 
plicada do que parece. Cada aldeia tem 

. . ..: , r _ ... . ·, .. . , ~ 
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seu nome, e o sffãngoiro 
ouví-lo, discernir se se tr - ~ de u 
tribo nova ou de outra já e tili~ 
exemplo mais simples é o dos Na ,, 'fifr1•0 

nome de 11Nabuquá" ~ dado pelos 1ndios 
exclusivamente aos habitantes da aldeia 
do Kulisehu: os Yaurikumrl, Guikuru etc. 
não se chamam a si mesmos, de Nahukuci. ft 
s6 pelo acaso de termos visitado em pri 
meiro lugar os 11Nabuquá" que me sirvo 
desta palavra como denominação trib~l. 
Talvez haja pequenas variações dialc 
tais; consegui, por~m, org~nizar um vo 
cabulário das palavras mais importantes 
dos Yanumakapu e convencer-me também 
quanto aos Yaurigumá e Guikuru, que a 
sua língua é inteiramente idêntica a dos 
Nahukud. Os Bakairí possuem um sentimen 
to de nacionalidade mais pronunciado, 
pois todos eles se chamam Dakairi, quer 
habitem a nascente dos Arinos, quer do 
Paranatinga, do natoví ou elo Kulisehu. 
Os Bakairí da Kulisehu se deveriam cha 
mar, se seguissem o sistema dos Nnhuqud, 
de acordo com os nomes das suas aldeias: 
Maigéri, Iguéti e Kuyaqualiéti. 
As tribos da nascente do Xingu cnbc, 
pois, segundo o exame lingüístico, a se 
guinte classificação (o n~mero das nl 
deias está entre parênteses): 
Karaíbas: Dakairi (O), Nahuquá (9}; 
Nu-Aruak: Mehinak~ (3), Waurá (1), Kus 
tenaú (1), Yaulapiti (2): 
Tupi: Kamayrá (4), Auetõ (1); 
Isolados: Trumaí (2). " 

(Doe. n2 8, PP. 1 9 / 3 1 ) 

E, após essas considerações, afirma Bruna 

"Algumas conclusões da obra de Von den Stei 
nen nos interessam particularmente, já que 
dizem respeito à localização dos povos dos 
formadores do Xingu. 
As aldeias Awetí, Yawalapiti, Kamayurá e Tru 
mái estão, nó fim do século passado, nas mar 
gens do rio Kuliseu, entre 122 30' e 12º de 
latitude sul~ As mesmas latitudes valem para 
as aldeias Waurá e Kustenaú nas margens do 
Batoví. Comparadas com as localiznçõcs 
atuais, podemos afirmar qu c esses grupo5 pPt - 
maneceram no mesmo território durante um sci 
culo. · São exceção os Ku s tenáu, que f o r arn ri b 
sorvidos pelos Waur,. Os Trumrii se deslocaram 
para o norte a. jusante da confluência dos 
formadores, embora continuem (requentando co mo seu território a montante dela, até a con 
fluência de Kuliseu e Kuluenc (cerca de 120 
lati. S. ). Embora o~ mencione, Von dcn Stci 
nen n~o chegou a visitar os grupos do rio Ku 
lucnc. Na mesma época eles ocupavam o dito 

·· . .. . .. 
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A ' • _ _ "'- u"dlr.-Mt\O "Tres outras expediçoes alemas retomn,~ 

tros de Von den Steinen e prosseguem suns 
pesquisas. 
Vinte e um de maio de 1896, llermann Meyer e n 
sua caravana deixavam Cuiabá para uma viagem 
de quase 7 meses, seguindo a seguinte trnje 
tória: descida do rio Jatobá e do rio Ronuro 
até as cabeceiras do Xingu e volta pelo l~u 
:i.uene e um dos seus a f 1 uen t.e s , o l~u li seu 
(Meyer, 1897 e 1897 b; Samain, 1980). Meycr 
visitou onze aldeias, das quais seis nõo ha 
viam sido visitadas por Von den Steinen; rea 
lizou estudos mais detidos sobre os Trumái e 
contatou novos grupos Karíbe. Além de passar 
pelas al~eias Bakairí ao longo do Batoví e do 
Kuliseuf Meyer reencontra os Aweti, a série 
de aldeias Nahugutl, os Trumái e os Kamayurri. 
Os Trumái estavam um pouco ao leste do Kuluc 
ne, a 122 lat. Sul. Três anos mais tarde, cm 
março de 1889, ele voltava à região dos for 
madores para mais oito meses, descendo o Ro 
nuro desde as nascentes. Descreveu os grupos 
indígenas nos arredores do Kuliseu e do Ku 
luene e visitou os Trumái, Kamayurá, Awetí, 
Yawalapíti, Mehinakd, Auwawíti e Bakairí. Não 
alcançou porém, os Nahuquá e os Akúku (Kala 
palo), mais afastados, os Trumái sobreviviam 
após· os ataques Suyá, perto da boca do Kuli 
seu • 
Meyer fez importantes observações sobre as 
mudanças oco r r í da s em três anos, consequên 
cias do início do . contato ( Enner ich, 
1984:43). Havia uma tendência das aldeias 
aproximarem-se do Kuliseu, o qual, dadas üs 
relações entre os Bakaíri do Kuliseu e do rio 
Paranatinga, passou a assumir o papel de vin 
de acesso de bens industrializados. As mudan 
ças mais sensíveis haviam atingido as aldeias 
Bakairí, senqo que uma havia desaparecido e 
as outras mostravam sinais de declínio. Gran 
de parte dos Bakairí do Batoví e do Kuliscu 
já haviam-se transferido para o Paranatirgn, 
atraídos pelos seus patrícios "mansos" e p~ln 
facilidade de obtenção de bens dos "civiliza 
dos".. Além disso, não esqueçamos as sucessi 
vas epidemias de doenças ainda desconhccidns 
e fatais (sarampo, febre espanhola,gripc, 
etc.) que começa a abater-se sobre os grupos 
gituados nos caminhos de entrada do Alto-Xin 
gu, os Bakairí e os Nahuquá do Datoví e do 
Kuliseu. De qualquer maneira, a ocupaçno in 
dígena do Alto Xingu descrita por Mcycr 
(1900:128) revela um quadro praticnmenlc 

' ' .. 
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inal t<~rado, se ª · co'mpararmos com •rJ <Jªf 6, . ~ 
Von den Steinen, acrescentando n e tAs a o o 
calização de algumas aldeias Karí ~ o Kulue; 
nê. Veja-se, a esse propósito o ma~ labo .,,t 
do por Monod-necquelin {1975:25) a ~~~~,~. 
informações de Meyer sobre os aldeamen da 
região em 1980 (anexo). 
Os Estudos de Etnologia ~ilei~a de Max 
Schnudt (1905, 1942) reunem nn torma de um 
diário as obs e r vaçõe s fc.i t.a s por este outro 
discípulo da escola de Derlin por ocasião de 
sua expedição em Mato Grosso em 1900-1901. 
Schmidt retomava contato com os nakairí, Na 
huquá e Nehináku após ter passado pela aldeia 
Awetí, mas uma série de obstáculos imprevis 
tos o obrigaram a retornar dos Awetí. Schmidt 
nos dá a posição do Trumái, num afluente es 
querdo do Kuliseu, próximos dos Merináku, e 
tece interessantes ºconsidernções sobre as 
consequências das expedições que restabelece 
ram o contato entre os Dakairí do Xingue os 
do Paranatinga". O Bakairí Antonio, guia de 
Von den Steinen e de outros viajantes, tinhn 
voltado ao Xinguem 1886 "trazendo alguns ín 
dios xinguanos em visita à aldeia do Parana 
tinga, o que viria a fortalecer os laços en 
tre os grupos até então isolados do Alto Xin 
gue os Bakairí em via de aculturação'' (Emmc 
rich, 1934:45). 
Menget (1977:15) resume os resultados dessa 
primeira fase de pesquisas, que "possibilitou 
calcular aproximadamente a população indíge 
na, identificar a filiação lingüística de ca 
da tribo, comparar essas sociedades, graças a 
vocabulários sumários e a um rápido inventá 
rio da cultura material, com os grupos indí 
genas já conhecidos no Brasil •.• Paralelamen 
te a esses primeiros resultados científicos, 
·as expedições tiveram a curto prazo conse 
quências muito mais nefastas para os próprios 
índios. Os bakairí do Alto Xingu, primeiro 
grupo encontrado por Von den Steinen em 1884, 
retomam as relações interrompidas com seus 
irmãos do Paranatinga, já aculturados e ex 
plorados pelos fazendeiros locais. As oito 
aldeias recenseadas pelo explorador alemão em 
1884 no alto Batoví e no alto Kuliseu haviam 
totalmente desaparecido em 1914. Cronologica 
mente, o segundo serviço a eles prestado pela 
civilização ocidental (depois dos pagamentos 
p~lo seu trabalho como guias e pelos seus ob 
jetos "de coleção" etnogrdfica) foi a gripe e 
outras doenças viróticas, contraídas entre· 
seus patrícios semi-civilizados ou "mansos"; 
os sobreviventes se integraram às duas al 
deias Bakairí do Paranatinga11• 

(Doe. n9 8, pp. 32/35). 

Nesse passo, já se podem firmar algumas con- 
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• a} O território dos povos 

marcado pelos formadores 

situa-se entre os paralelos 

55• latitude sul, desde os cursos supe 
riores do Datoví, Kuliseu, Kuluene até 

•• 
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sua confluência; 
1 . 

o 
b) O estudo de obras, cõmo as de Von den 

Steinen, é fundamental para definir a 

ocupação indígena da região, que subsis- 

.J 

.•. 

te, em suas linhas gerais, até os 

presentes; 

dins 

e} Na primeira viagem (1884), Von den Stci 

nen percorre o Batoví e o Xingu, consta 

tando a presença indígena, em todos os 

pontos, desde 132 14' 2", latitude sul; 

• 

d} A segunda viagem (1887) tinha por obje 

tivo a éxploração do Kuliseu, tendo Von 

den Steinen visitado três aldeias Dacae 

ris (13º 30' e 13º latitude sul), e as 

aldeias dos Mehináku, Nahuquá {132 e 122 

30' ), Awetí, Yawalapití, Kamayurá e Tru- 
. mái, todos entre 122 30' e 12º latitude 

sul; 
• 

1 
-1 
t 

e) Daí concluir Bruna Franchetto que as al 

deias Awetí, Yawalapití, Kamayurá, Tru 

mái,' (margem do Kuliseu), e Waur~ (mar 

gem do Batoví) estão, há mais de um sé 

culo, entre 12º 30' e 12º latitude sul, 

isto é, no interior dos limites do atual 

Parque Xingu; 

- \ 

•• 

f) As informações de Von den Steinen foram 

confirmadas por llermann Meyer, que visi 
tou seis aldeias não visitadas por Von 

den Steinen. 

13. As conclusões sintetizadas acima estão n in- 

dicar quão equivocadas (?) se afiguram as afirmações contidüs nos 

,, . . .•... ~ 



?A• Na ACOR n2 278, asseverou o 
Dr. Air Praeiro Alves (CREA n2 1565 D) que 

I 
I 

•• 
MIHIITtRIO f'tlD~ICO FEOlll/4, 

laudos dos peritos do juízo, nas Ações Cíveis 

265, e na presente Ação. 

"Inexplicavelmente as terras do ambiente eco 
lógico dos silvícolas, sócio-cultur~l, onde 
eles tinham seu habitat historicamate consti 
tuído, e que abrangia a região do Alto-Xingu, 
ou área do uluri, nas cabeceiras dos rios 
formadoresdo Hio Xingu, no munic1pio d.:i Ch,1- 
pada dos Guimarães, foram excluídas dos limi 
tes definidos am 1.9Gl na ocasifio da crinçno 
do Parque Nacional do Xingu. Foi nessa regina 
que STEINEN e MAYER, em suas viagens de estu 
dos no S~culo passado, localizaram ~9 nl 
deias, num total de 3.000 Índios, constituída 
por grupos étnicos de procedência e línguils 
diferentes. Os formadores do rio Xingu, como 
eu j~ ~isse, tem seus cursos d'~gua no muni 
cípio da Chapada dos Guimarães, e são eles: 
rios Ronuro, Von Steinen, Jatobá, Datoví, 
Tuatuari e Kuriz&vo." 

(Doe. nQ 9 , v , também voto do Min. Soares 
Munhoz; ACOR 278, R.T.J. 107/~46). 

- 7.5. Da mesma forma, na ACOR nº 265, sustenta o 

Dr. Ainabil Machado Lobo (CREA nº 210.D) que 

•• "O Governo Federal para pacificar os índios, 
e concretizar ,esse seu objetivo, instalou nas 
.regiões que v Lr Larn a constituir o Parque In 
dígena do Xingu, 04 Postos Indígenas: a) 
"Diauarum"; b) - 11Jarina11; e) - "Leonardo 
Villas Bôas": d) - "Kretire". 
Na região do "Alto-Xingu", também conhecid.1 
como área do "Uluri", localizada no município 
de Chapada dos Guimarães, e onde tem suas 
nascentes os rios Batoví, Ronuro, Kurizêvo, 
Jatobá, Von Steinen, formadores do rio Xingu, 
tinham seu habitat imemorial 11 (onze) tribos 
dos denomina~os "índios xinguanos": kuikuro, 
kalapálo, Matip~, Nafaquá {Karib); kamauirá e 
Auetí (Tupí): Meinac6, Iaulapiti, Waurá (A 
ruak); 
Trumáí (língua isolada) e Txicão {supostnmcn 
te Kar Lb ) , 
Foi nessa região do Alto-Xingu, ou área do 
11Uluri", situada entre os pnralelos gcoqrn.!_}_ 
cos 132 e 14º s. que o cicntistn il.lem.10 K1\ltL 
S'J'EINEN, em 1. 88'1, locü.lizou 39 nldcins d,1.: 
guclcs "índios xingunnos", nbt·1q.tclos mt1i~ 
menos 3.000 .Índio~;, e cuia nurncro de ulclt.•i.1s 
e a o ula .tio reduziu-se em nossos dins ras- 
1ect1vamentc, pnrn 11 a de1ns Q UOO s1lv1co- 
~ 
(Doe. no lQ pp. 4/5) (Grifamos) 

, ...• 
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~6. A simples leitura da parte inicial 
da Drft· Bruna Franchetto já demonstra que as afirmaçõc . ~ 
tos são, pelo menos, irresponsáveis. l\ chamada área do u ~l"~'\t> 
se situa nas cabeceiras dos for~adores do Xingu (13C a 142 lati 
tude sul), tal como pretendem os peritos, mas ao longo dos cursos, 
desses rios at, a confluênc~a do ~ingu (Xingu-Koblenz). (cfr. 

Bruna ·Franchetto, Estudo cit. p. 15: Eduardo Galvt'io,e Mario F. 4 
' 1"1','. 

Simões, Doe. n2 11, PP 37 e 40). \',: / ,,,.f'', 

_t:~~ -·--·-Lf:f...:l 
77. Não~ verídica, outrossim, a assertiva segun- 
do a qual Von den Steinen teria encontrado 39 aldeias, com cerc~ 
de 3.000 índios, nas cabeceiras dos rios nonuro, Von den Steinen, 
Jatobá, Batoví, Tuatuari e Kurizêvo, no município de Chapada dos 
Guimarães. 

MI_HIOTCIUO ,.llllLICO ,ro,111<1. 

... 
.. 

.1a. O minucioso estudo da antropóloga Bruna Fran- 

.~ 
chetto (Doe. nQ 8, pp. 15/19) e o artigo de Eduardo Galvão e 
Mário F. Simões, (Doe; nº 11, pp. 39/41) infirmam, de forma ir 
retorquível, esse entendimento. Observe-se, porém, que a leitura 
das obras de Karl Von den Steinen mostra, na melhor das hipóte- 

. ses, que os perit9s não as utilizaram, na elaboração de seus lau 
dos • 

• .79. O exame superficial da obra 11Durch Cen- 

I • -,- 

tral-Brasilien", ?ºDr.Karl Von den Steinen, traduzida por Cata 
rina Baratz Cannabrava, ·Rio, 1942, demonstra que o etnólogo ini 
ciou a sua viagem pelo Batoví,-em 25 de julho de 1884 (13º 571 

2", latitude sul e 542 24' 2211 a oeste de Greenwich (Op. cit. p. 
170). Em 1·1 d~ agosto encontrou a expedição os primeiros silvíco 
las, os Bakairí (Op. cit., p. 187). E, em diversos pontos da via 
gem, a expedição encontraria novas aldeias dos Dakairi (12º 59' 
9"'at~ 122 26' 2 latitude sul) (Op. cit. pp. 203/212). 

1 

' 
ªº· Em 27 de agosto já se encontrava a expediçno 

( 1 2 2 1 7 ' 9 " - 1 2 2 1 1 ' O" , 1 a ti tu d e s u 1) ( Op. entre os Custenau 
·cit., pp. 213/129) •. 

81. No dia 30 de agosto de 1884, a expediçDo 
a atingiu o Xingu, encontrando os primeiros Trumái, que vinham uo 

Coliseu (112 55' latitude sul) (Op. cit., pp. 221/225 e 226/233) . 
.•. 

••• 

• 
l,' ~ 

' ,\ 



83. 

Koliseu/Kuluene (cfr. pp 254/255). 

• 
l,UN!lltRIO P'llPLICO no•n"l. 

82,. 

a; . o mapa do velh9 suyá, reproduzido 

.. 
Steinen, comprova que era·marcante a presença indígena 

as margens do Xingu. E o próprio Von den Steinen referia-se a dez 
índios manitsuá, prisioneiros dos suyás, "cuja aldeia está situa 
da rio abaixo, num afluente ·esquerdo do rio Xingu, e segundo eles 
a 4 dias de viagem daqui" (Op. cit., p. 250}. 

• 

84. E, na viagem rumo ao norte, encontrn Von dcn 
Steinen, ainda, mais grupos Suiás (00/09/1884, 10º 36' 1", lati 
tude Sul; dia 10/09/1884, 102 O' 2'', latitude sul) e Jurunas (8º 

latitude sul (Op. cit., pp. 259/260; 263 e 201). 

•• 

as. A tentativa de adulterar as informações co 

lhidas por Von den Steinen é extremamente arriscada. As conclu 
sões contidas na obra "Durch Central-Brasilien" são precisas e d~ 

_talhadas.A posição geográfica era aferida, diariamente, pelo Dr. 

o. Clauss, físico que integrava a expedição. Acentue-se; ainda, 
que o mapa eláborado pelo Dr. Clauss, e que constitui apêndice da 
obra referida, rat~fica, de forma inequívoca, a presença indígena 
na irea desde o paralelo 13º 30' (cfr. Doe. n2 ~3 ). 

. ( 

8~ A segunda viagem de Von ~en Steinen, destina 
da a explorar o Kurizêvo/Kuluene, começou na primeira aldeia Ba 

cairí, tal c~mo na primeira viagem (cfr. Karl Von den Steinen. O 
Brasil Central, cit., pp. 187 segs. Idem, Entre os Aborígenes do 
Brasil Central, trad., de Egon Schaden, São Paulo. 1949, p. 79). 

Tal como demonstrado no Estudo d~ Bruna Franchetto, Von den Stei 
nen é informado pelos Bakairí da existência.de outras tribos nas 
margens Kulisehu (Estudo cit., pp. 24/25). Convém transcreyer, 
todavia, a seguinte passagem da obra do pesquisador alemão, in 
verbis: 

•• 

"Ji na primeira noite pude formar um juízo 
bastante exato dos habitantes do Kulisehu, 
que Lr Lamos , talvez, encontrar. Havia três 
aldeias de Dakairi. Informaram-me que a estas 
seguiam-se: uma aldeia dos 11Nahuquci", duns 
dos i1Minnkú11, uma dos "Auo c L'", uma dos 11Ynu 
lapihu", e, no 11Kulucnc", uma aldeia dos 

"' 

.• . .. ,. 

' * l 
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"Truma.í11• Disseram-me que,-e-~br · cu ídehu e ; o Tami totoala-Datoví, ainda morava ~ ~- ~ "Ka-,.,, 
mayu Lá " e os "Waurá". Não pude s abe r: .â:q ' 
qual o signif Lcn do de "Kulucnc", n"O~.,-~ 
rio, que eu ora ouvia pela primeira vez.- SÓ 
aos poucos compreendi que se tratava do rio 
principal situado a leste e que era maior que 
o Kulisehu, seu afluente. O rio que cm 1804 
víramos, em Xingu-Koblenz correr do sudoeste, 
não era, por conseguinte, propriamente o "l~u 
lisehu11, como então julgáramos e até agora 
acreditávamos. 
Era o Kulisehu unido ao Kuluene: o Xingu, 
mesmo abaixo da grande bifurcação, conservnva 
o nome de Kuluene, de maneira que os Suyá, p. 
ex., moravam no Kuluene. Se se adotasse a no 
menclatura dos aborígenes, dever-se-ia empre 
gar o nome de "I<uluene11 em vez de ºXingu", e 
dizer, então, que o Kuluene recebe primeiro o 
Kulisehu e depois, em Koblenz, o Ronuro com o 
Tamitoala-Batovi." 

• 

• 

' . 

(Entre os Aborígenes ..• , cit., pp. 79/00). 

87• A descrição coincide, fundamentalmente, com n 

situação geográfica atual das aldeias Nafuquá, Meinako, Yulapiti, 

Trumai, Kamaiurá e Waurá, como se pode ver no mapa do Parque In 

dígena, elaborado pela FUNAI (Doe. nº 12 ). 

•.. 
88, Na segunda viagem, Von den Steinen visitou as 

aldeias dos Nahuquá, próxima às aldeias dos Bacaeri, situadas no 

~uliseu, entre 13º 30' e 132, latitude sul (cfr. Franchetto, Es 

tudo cit., pp. 25; Von den Steinen, Entre os Aborígenes, cit. pp. 
125 e segs.). A aldeia do Nahuquá situava-se, aproximadamente, 

nos paralelos 122 50' latitude sul, no Kuliseu (Cfr. Mapa da p. 

259 e a "Karte des Wege der Zweiten Schingu-Expedition", elabora 

da pelo Doutor Peter Vogel (Doe. nQ 14 ). 

89. O pesquisador alemão visita, ainda, a aldeia 

dos Meihnaco (122 30' latitude sul) (Op. cit., pp. 133 e segs., e 

Mapa de Peter Vogel - Doe. n2 .14 ), a aldeia dos Aweti (Awctõ), 

entre os paralelos 122 20" - 122 30', latitude sul (Op. cit.i pp. 

139/142, cfr. Mapa de Peter Vogel, Doe. n2 14 ), as duas aldeias 

Yaualapiti (Op. cit., pp~ 143/148, cfr. Mapa de Peter Vogel, Doe. 

••• 

ng.14 ). Também os Kamayurá, habitantes imemoriais das margens da 

legendári& lagoa Ipawu (Água Grande) (122 15' latitude sul}, re 

ceberam a visita do viajante tedesco (Op. cit., pp. 148/160, Napn 

de Peter Vogel, Doe. n2 14 ). E, enquanto Von den Steinen colhia 

informações junto aos Kamayurá, Vogel e Perrot tcntavõm contnctnr 
os Trumdi, nas proximidades da conflu6ncia do Xingu, que l1~vi~m 
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sofrido um ataque dos Suyá (Op. cit., pp. 157). 

MINIITIAtO ~l)OLICD HDln""- 

• 

90. Embora não tenha percorrido o rio 

den Steinen considerava verossímil a iniormação no sentido da 

provável existência de índios Kabischi e Kayapó nas proximidades 
da confiuência. É o que se lê na seguinte passa~em da .~brade Vo~ _ 

den Steinen verbis: JJ""•·~,' ·. 1•111 
•• 1 , , ....• lt /1C: 

{'I•• --~-º-'·~ 
· "Não conhecemos os habitantes do onuro. v8::1 
gel, ouvindo o cacique dos Auetô, que viajou \ 
com ele desde a embocadura atci Xingu-Koblenz, 
compreendeu-lhe as indicações como aí havendo 
Kabischi e Kayap6. Os Kabischi, de quem se 
conhece alguma coisa,. moram na nascente do 
Tapajós, constituindo uma parte dos índios 
Parescí mansos. Seria de grande interesse e 
relevância, se o Paressí, assim como se dd 
com os Bakairi, se dividissem em um grupo 
11manso" e em outro "bravo11, pois precisnmente 
nesta tribu dos Nu-Aruak, outrora tão numero- 
sa e adiantada, uma brutal intervenção civi 
lizadora destruiu coisas insubstituíveis. A 
pr e s'ença dos Kayapó no Ronuro não ser ia sur 
preendente, porque, muito disseminados, fre 
q~entemente apareciam no Paranntinga e aí fo 
ram confundidos pelos brasileiros.11 ( ••• ) 

(grifamos) 

(Entre os Aborígenes, cit., pp. 191/192) 

•• 

• 

.. 91. Impende assinalar, assim, que são duplamente 

falsas· as assertivas constantes dos laudos periciais que atri 

buem a Steinen o feito de ter encontrado aborígenes na cabeceira 

do Ronuro. Von den Steinen não travou qualquer contacto com 

aborígenes das margens do Ronuro, muito menos visitou a cabeceira 

desse curso ã•água. 

92. Acentue-se, a propósito, que na obra 110 Dra 

sil Central", afirmava Von den Steinen que"( ... ) se tivdssemos 

entrado no rio Ronuro, que, de acordo com os·Bacaeris, possue ns 
piores cachoeiras: quem sabe onde teríamos parado?" (Op. cit., 

1 

pp. 254 ). 

92. Na parte introdutória do 'capítulo dedicado • a 
"Geografia e Classificação das Tribus do Xingu Superior", proce 
deu Von den Steinen a um resumo das áreas de ocupação dos grupo5, 
verbis: 

• 
"No afluente do Ronuro, o Batoví-Tamitoto~ln 
(5), que descemos em 1804, existem quatro nl 
deias Dakairí. Sua parte inferior e sun mnr 
gcm direita pertencem aos Kustcnriu e aos WJu 
rá. 
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Segue para J.cste o Kulis.ehu. A sua :~~ gbm Js- ~ 
querda encontramos as três aldeias 1b. Dakai- ~ 
rí: Maigéri ou "Tapir morreu", Igué 'l!~ "Al- , 
de'La dos Gaviões", Kuyaqualiéti ou "'l\ 
das Uarpias11• À margem direita há ainda--.4-::: 
deia dos Nahuquá. À esquerda, afastada, uma 
quarta aldeia dos Bakairí, que não foi visi 
tada por nós. Mais abaixo, à margem esquerda, 
moram os Mehinakd nas duas aldeias que os Da 
kairí denominavam Paischu~ti ("Aldeia do Pei 
xe-cão") e Kaldti. Parece, por~m, que aí 
exi~tem trõs aldeias; os Paischuáti-Mehinaktl 
refeririam-se ainda além dos Yutapuhu - que 
·aeviam ser os 11Kaluti" -, por cujo porto pas 
sáramos a 15 de outubro, - aos Atapilu, pre 
venindo-nos ao mesmo tempo contra os Ualnpi 
hu, Ulavapitu, isto é, os nossos Yaulapiti. 
Da região dos Mehinaku partem numerosos ca 
nais que, com algumas lagunas, atravessam o 
território da parte inferior do Kulisehu e do 
Batoví. A aldeia dos Aueto pode ser conside 
rada o ponto central da navegação pelos cn 
náis (6). Junto de duas lagunas encontrnmos 
os Yaulapiti, em duas aldeias; numa terceira 
laguna, demos com os Kamayurá, que habitavam 
quatro localidades próximas umas das outras, 
te~cionando reuní-las em uma ~6. Os Arau.ití 
constituem um cruzamento de Yaulapiti com 
Aueto (v. cap. V). 
O Kulisehu desemboca no Kuluene.· Bastaram 
poucas horas de remo para chegarmos aos Tru 
mái, instalados, em duas aldeias, na margem 
direita desse rio, não muito acima de Xin 
gu~Koblenz. Esta tribu, perseguida pelos Suyri 
tencionava fixar-se agora perto dos Aueto . 

. Mais acima, ainda, na margem do Kuluene, como 
também em pequenos afluentes que correm entre 
este e o Kulisehu, estão situados os Nahuqu~, 
habitando uma série de localidades que têm 
nomes especiais. Travamos conhecimento com 
alguns indivíduos dos ·Guapirí, Yanumakapu, 
Guikurú e Yaurikurná; os Yanumakapu, os Enoma 
kadihu dos Bakairí, não moram no rio princi 
pal. Os Dakairí mencionaram também os Gunpirí 
gue são encontrados em terras existentes en 
tre o Kulisehtl e o Kuluene. Na primeira nl 
deia bakairí Paleko deu-me a relação das nl 
deias Nahuqu~ do Kuluene, indicando os pontos 
cardiais pelos quais deviam ser procuracln$, 
quando se partem do Maigórl. Começando pcl~ 
região superior, são: 12 Anuakdru ou Anahuk~ 
SE, 22 Aluití ou Kanalúiti E, 32 Yamurikumtl 
ou Yaurikumá de E para ESE, 42 Apalaquiri 
ENE, · 50 Puikurú ENE, 62 Mariap~ NE. D~poin 
seguiam-se os Trumdi. Teríamos, deste modo, 
incluído os Guapirí, os Yanumakapu e os tJnhu 
quá do Kulisehu, nove aldeias nahuqud. A [im 
de completar o quadro, menciono aindü os 
Suyá, que moram a três dias de viagem abaixo 
de Xingu-Koblenz, na corrente principal, e 
com os quais não nos avistnmos n~ segun<la ex 
pedição. Deles nos contaram episódios desn- 

• 
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gradáveis. Cumpre tàmbém menciõn·.....,,~4,,,dl"' 
sauá, instalados à margem de um afr, te que 
desemboca mais ao sul, e que são bem w~r · 
dos pelos Kamayurá e Uaulapiti. Em 18~ 
centramos grande ndmero de Manitsauci como 
prisioneiros dos Suyá. só em 1887 ouvimos fa 
lar dos ·Yarumá ou Arum~ que, segundo nos re 
lataram, teriam recebido, pouco depois dos 
Trumái, a visita desagradável dos Suyn, ü a 
respeito dos quais os Kamayurá nos fizeram a 
interessante çbservação de usarem, nas ore 
lhas, um ornamento de sonoridade metálica (v. 
cap. V). Parece que devemos tomá-los pelos 
Mundurukú, a afamada tribu.guerreira do T~pa 
j6 cujos vestígios sentíamos, hi muito, no 
Xingtl. Os Paressí chamavam os Munduruk~ de 
Sarumá, o que foneticamente equivale a Yaru 
má. Um pedaço de maça, trabalhado à maneira 
Karajá e atribuído aos Yarumá, não pode en 
fraquecer o argumento da analogia dos nomcr,. 
A existência dos Aratá nos é ainda mais obs~ 
cura; os Nahuquá disseram que eles não pres 
tavam para nada, e o cacique suyn nô-los ti 
nha indicado como vizinhos dos Nahuquci. Seria 
uma tribu Karajá? 
Quero, por fim, falar dos Kayapó, que, por 
sua vez,· se encontram na nascente do Pnkunc 
ru: disseram-nos que estes vivem o Kulischu e 
Kuluene, acima dos Nahuguá, na nascente do 
Pakuneru, o pequeno afluente do Kulischu, e 
cuja denominação é idêntica à dada pelos ba 
kairí do Paranatinga. Jd o cacique suyci indi 
cara os "Kayuquar~" como habitantes mais 
afastados, e eu presumira então, e - ao que 
parece - com razão, que se tratasse dos Kaya 
xó-Kayapó • 

• 

1J • 

• 
• 

. (Entre os Aborígenes, cit., pp. 192/193). 

93. Diante desses elementos precisos e (idedig- 
nos, não, pode deixar de causar admiração e espanto a ousadia dos 

peritos do ju~zo acima mencionados, ao âfirmarem que Von dcn 

Steinen encontrou 3.000 índios nas cabeceiras dos formadores <lo 
Xingu {Ronuro, Von den Steinen, Jatobá, Batoví, Tuatuari e Kuru 

zêvo), isto é, entre 13º e 14º, latitude sul (cfr. Air ?raciro 

1\lves, Doe. n2 9 , e RTJ 107/466; Ainabil Machado Lobo, Doe. n2 

10, pp. 4/5 e 9'e fls. 2402,e Paulo Ces~r óe Oliveiro, fls. 

2395/2396). 

94. As informações contidas nas obras do pesqui 

sador alemão e nos mapas que a ilustram (Doe. n213 e 14) dcsau- 

•• torizam, por completo, os referidos laudos periciais . 

S5. Não obstante, n~o se pode olvidar, que, embo 

ra inequivocamente mendaz, a tese sustentada pelos peritos do 

• 
\. ••• ~ r 

\ 
' 

• 



" 

juízo tem a sua 16gicn no contexto do amplo esforço 

desenvolvendo para provar que a áre.a do Xingu não consti~' 

{ ~~: ;. ... '( ;,~·, 
rc: ! i {)[) 

96. Os laudos periciais parecem admitir ~que--~i.: 

oc~pação indígena do Xingu não so(reu mudanças signiiicativas cn-/ 

tre 188~ e 1961 (data da criação do Parque). Todavia, esforçam-se 

tat imemorial indígen~. 

• MIHIUCRtÓ l'llULICO HOIR~ 

• 
' 

os peritos para demonstrar que essa ocupação concentrava-se fora 

dos limites atuais do Parque, isto é,~ cabeceira dos formadore 

~, ou entre os paralelos 139 ~ 14g, latitude Sul. E, para a con 

secução desse intuito, não se respeita sequer a obra de Von den 

Steinen. 

,9.7. A menção às tribos das nascentes ou das cabe- 

c~iras dos formadores, con~tante do laudo.de Air Praeiro, traduz, 

aparentemente, uma adulteração da referência feita por Von den 

Steinen "as tribos da nascente do Xingu" (cfr. Entre os Aboríge 

nes, cit. p. )97~ v, tamb,m, Laudo de Ainabil Machado Lobo, fls. 

2280: e de Paulo César Oliveira, fls. 2392/2393; 2396/2397}. 

• 

98, Dessarte, acolhida como verdadeira a consta- 

. tação de que as tribos xinguanas habitavam as cabeceiras dos for 

madores, to~nar-se-ia irrefutável a tese da transferência ou da 

remoção de tribos para o interior tlos limites do Parque. In~vittl- 

~ ~~el seria, nesse caso, a.caracterização da área como área rescr 

Vüda (Estatuto do Índio, 17', II), tal como ardorosamente ·defendi 

do pelos autores, nos diversos feitos, e pelos peritos, em seus 
laudos. 

99. Todavia, a análise desenvolvida está a de- 
monstrar que pelo menos as obras de Von den Steinen não se pres 

tam para o escopo visado. Ao contrário, os trabalhos do etn6logo 

·:teàesco reforçam, de maneira irretorquível, a idéia de que a circn 
do Parque Xingu, desde o seu limite Sul, constitui, inegavelmen 
te, habitat imemorial indígena. 

100. No seu laudo, afirma, ainda, o perito ão juí- 

.. , zo Air Praeiro Alves que, ºno século passado, a hibliogr~fin 

existente a respeito considera a região à margem csqucràn <lo rio 
.~ingu, município da Chapada dos Guimarães, corno sendo rcgi~o de 
perambulações dos índios SUYÁ e KAIAPÓ, entre a confluêncin dos 

• •' 

' ,. ' 
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' ' ' . 



• Rios Ronuro/Kuluene e~ cabeceira Von Martius ao sul d 

Pará, sem, contudo, caracterizar essas regiões como de 

ção permanente d~sses· aborígenes em virtude de sua 

bulante( ••. )" (Doe, n2 9, pp. 16/17; cfr. tambdm 

MINIITtRIO P'ÓBLICO HOUl!M.. 

•• 

lOL. Assevera, ainda, o perito do 

giao compreendida entre os paralelos 10º Norte e 

gem direita do rio Xingu, no município de Barra do Garças, e que 

veio a ser incluída dentro do perímetro do Parque Nacional do 

Xirigu ap6s ier sido ele criado no ano de 1961, não era, antes 

desta data, ocupada por silvícolas, quer em caráter permanente ou 

sob forma de perambulação" {Doe. n2 9, pp. 14/15: RTJ 107/489). 

Considerações idênticas constam de laudo elaborado por Ainabil 

Lol:lo . ( f 1. 2 2 80 ) 

•• 

••• 

( 

10~ Infelizmente, deve-se registrar, nesse passo, 

que os laudos periciais faltaram aqui, uma vez mais, com a verda 

de. No "Durch Central-Brasilien" (O Brasil Central), descreve Von 

den Steinen, de forma precisa, a visita na aldeia suyá, situadn 

na ~argem direita do rio Xingu (4/9/1084, 112 11' 4" latitude 

Sul): 

"Ao anoitecer tivemos visita. O número de 
suiás era-nos quase impossível de determinar, 
em todo caso é a aldeia mais habitada que te 
mos visto. 150 almas entre mulheres e homens 
e crianças seria contagem suficiente". 
{Op. cit., 246). 

( . . . ) 

1 
• 

Os nossos amáveis condutores tinham o objeti 
vo visível de nos distribuir por diversas pa 
lhoças, mas nós fingimos não entendê-los e 
entramos todos para dentro da última que era 
também a maior. Contamos 9 casas inteiramente 
iguais às dos bacarís, isto á, cm forma de 
cortiço e um barracão aberto, no centro do 
terreiro. Em·torno cresciam o algodão e a ca 
na-de-açúcar brava, que fornece os cabos das 
fiechas. 
Dentro da palhoça ficamos apertados entre 
eles todos aglomerados em volta de n6s que 
mal no s podíamos mover. Wilhelm queria s a i r 
do seu assento, mas a cada tentativa era 
amistosamente impedido por eles. Escrevi nl 
gumas palavras. Desconfiados, olhavam pari\ o 
mínimo movimento <la mão. Negociamos nlguns 
objetos. Deram~nos bons cigarros de tam~nho 
gigantesco, já conhecidos, e serviram-nos com 
uma solução rala de fécula. 

l l 
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Vimos uma série de redes ele dormi'r·;- 'CJ1nlgo- 

· aao, mns os suiás diziam a isso "bü ~ í" - 
numa das ocas estava alguém a tecer - r "'1a,r ' ,o' 
duvida que aprendem essa arte com os b " twiic'~~ 
ris. O leito propriamente era feito ·ae uma 
rede grosseiramente trançada, tendo um pcdnço 
de madeira como travesseiro. Mas apesar de 
tudo não~ menos certo que os Suids superam 
os bacairís em habilidade e energia. As pane- 
las eram excelentemente trabalhadas ·e muito 
bem pintadas de preto, sendo que uma delas me 
chamou mais atenção pelos dois círculos con- 

. cêntricos na base externa de onde partiam 
riscos laterais ate à beira superior. 
A pintura das cabaças apresentava desenhos 
geométricos como os que vimos entre os bacai 
rís. Eram muito hrlbeis no trançado de lindos 
cestos, em que guardavam as frutas. As provi 
sões constituídas de farinha estavam guarda 
das em fardos pouco artísticos. 
Vários bancos representavam um pássaro, o 
qual tinha a cabeça e os olhos muito bem tra 
balhados em.relação aos míseros instrumentos 
de que dispunham. Os reladores de mandioca 
tinham as pontas de madeira burití, muito bem 
dispostas em gracioso desenho. Os contornos 
dos beijús eram pintados. 
A aglomeração não cedia. Um velho estrábico, 
talvez o feiticeiro da tribu, soprou nas ore 
lhas de cada um de nós duas vigorosas bafo~a 
das de fumo, juntando de cada vez o seu "ta 
hahá, tahahá Suiá". Demasiado cedo os nosso!3 
hospedeiros e xp r í m i r arn . o desejo de que nos 
retirássemos e, ao verificarem que não· os en 
tendíamos, tomaram-nos pelo braço, apontando 
para a margem oposta, procurando-nos levar cm 
direção' às canoas. Mas nós continuávamos sem 
os entender. Fomos para o barracão, onde nos 
sentamos. o barracão parece servir de local 
para conselhos, pois alí havia uma rede de 
dormir no centro, e em cada lado havia um lo 
cal próprio de fazer fogo, e certa quantidade 
de palha esparsa e meio queimada indicava que 
na noite passada houvera discurso ao povo. Vm 
cego aproximou-se, apoiando-se numa cana; um 
matróbio vinha tamb~m apoiado num pau, o seu 
1,bio inferior balançava fortemente com o pe 
so do batoque de madeira. Ele apalpou-nos com 
mãos trêmulas. 
A mulher trumái, tão resoluta, que vimos on 
tem, apareceu também. Exercia, sem dúvida, 
influãncia sobre os homens e, por isso mesmo, 
é que lhe oferecemos um rico bracelete de pé 
rolas azues, que aceitou sorrindo satis(cita. 
O feiticeiro, que se impncientnvn cnda vez 
mais, estava sentado perto de nós. Dcsespern 
va-o ver-nos tão desatendidos e passou a lns 
timar-se amargamente entre os seus admirado 
res". 

(Op. cit., pp. 244/245) • 
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Central·", 

três dias 

104. 

• . 

den 

tos • 

105• Ao revés, a descrição documentada do etnólogo 

confirma, tamb~m, que os Sui~ ocupavam as marg~ns do Xingu, desde 

o paralelo 11º 11' 4", latitude sul. E, abaixo dos Suitl, rdsidia1n 
os Manitsauá, na margem esquerda do Xingu, tal como descreve Von 

den Steinen, verbis: 

• 

•• 

"Os suiás mantêm como prisioneiros dez índios 
manitsauás, cuja aldeia está situada rio 
abaixo, num afluente esquerdo do Xingue, se 
gundo eles, a 4 dias de viagem daqui". 
(O Brasil Central, p. 250). 

106· Na obra "Entre o Aborígenes do Brasil Cen- 

tral", reafirma que "em 1884, encontramos grande ntlmero de Nanit 

sauá como prisioneiros dos Suyá". (Op. cit., p. 193). 

10~ Diante desses elementos, parece, no mínimo, 

temerário sustentar-se que a bibliografia existente considera a 
região das margens ·ao Xingu, como sendo região de perambulação ..... 
dos índios Suyá e Kayapó entre a confluência do Xingu, (12~ l«ti- 

. tude Sul) e a cachoeira Von Mart1us (10º latitude Sul). 

!08~ Para p8r termo a essas imposturas, a União 

Federal está· procedendo à juntada de cópias integrnis dos dois 

livros publicados por Von den Steinen sobre as expedições de 1804 
e 188 7 (Doe. n 2 15 e 16) • 

109. E o Estudo de Druna Franchetto revela que: 

.. 

"O atual território dos Iudjci, ou Juruna, no 
me pelo qual este povo d conhecido pelos 
brnncos, correspondente nindn ao tcrrit61io 
tradicional de ocupação, ou mell1or, a umn 
parte desse territ6rio. Se hoje os Jurun~, 
dontrolam n região da boca do Mnnitsau~ Mis 
stl, afluente de esquerda do rio Xingu tendo 
como seus vizinhos muito próximos, os Suyrl, 
os Mekrãgnoti e os Kayabí, dominavam ntó ~ 
época da criação do Parque Indígena do Xingu 

o 
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110 O relato da pesqulsadora sobre a ocupação ju- 

runa da região situada entre a confluência do Xingue a cachoeira 
Von Martius é prec í so e •• 

• 

"Os Juruna visitam as aldeias alto-xinguanas 
dos Kamayurá e dos Waurá, para estreitnr 
alianças e realizar trocas. São viagens de 15 
dias. Os Juruna estão fascinados com a produ 
ção de cerâmicas Waurá, atividade exclusiva 
mente feminina. 
A aldeia é transferida de Pororí para a foz 
do Manitsauá Misstl, ao sul, local que corres 
ponde ao atual. 
Do Manitsauá Misstl retomam os contatos co~ os 
Kamayurá, não sempre pacíficos, e estabelecem 
relações com os Trumái, outro povo alto-xin 
guano, localizado, na época como hoje, em seu 
território tradicional, em Anariá, braço da 
baía da margem direita do rio Kuluene, pouco 
acima de sua confluência com o rio Ronuro. 
Não passa muito tempo e os Juruna voltam ao 
Alto Xingu, com a intenção de realizar uma 
viagem até os Bakairí, ainda mais ao sul. 
Choques com os Kamayurá no Tuatuarí, formador 
do rio Xingu, provocam mortes entre os Juru 
na. 
Após ter cruzado os Suyá no rio Uaví, afluen 
te da margem esquerda do alto rio Suyá-MissJ, 
e constatada a presença dos Mekrognotí perto 
do Manitsauá Missd, os Juruna tentam uma 
aliança com os Suyá para se vingar de uma ci 
lada Kamayurá. Tendo fracassado, a causa de 
uma traição dos Suyá, eles se sentem acossa 
dos, fogem para Pedra Seca, depois vão para o 
Al.to Xingu, onde atacam os Waurá do Ba t.ov I e, 
finalmente, voltam à aldeia do Manitsauci. 
Em seguida, há u~ novo encontro dos Jurunn 
com grupos de serihgueiros, que os convencem 
a atacar os Suyá com novas armas. o ataque de 
su.rpresa acaba atingindo quase metade da al 
deia Suyá,· cujos sobreviventes fogem pa r a o 
rio Kuluene. Nesta reglão se enfrentam dois 
grupos de aliados: de um lado, Kbmayurá,e 
suyá, do outro, Trumái e Waurá. 
Enquanto isso, os Juruna, de volta ao norte, 
levantam aldeia entre a Cachoeira Von Martius 
e o Manitsauá Missú, no local chamado do La 
goa Seca, acumulando o material para a cons 
trução das casas na foz do Auain-Missú. De 
fendendo-se de novas ciladas Suyd na boca do 
suyd Missd, os Juruna mudam para Fuacá ("roça 

• 

• 

1 t 

.. 

_,. 
:_, r 

' 

T 



. , 

l ·~:.~e~!;'., .(..,,.,.16 t:.[, 't1:-~· 11 
.. ,..hl _..:.. .. --i j A t.F 

dos porcos"·), n uns:Tir m. r1.oà ,i.· (rio 
Xi ngu) , de onde empreendem viagens d ~~ · plo- , 
ração até Jarina, descobrindo novo . .- éi\1,e 
indígenas (Mekrãgnotí). Outras viagens d---,- 
nero - expressão do espírito explorat6rio dos 
Juruna - são realizadas nas cabeceiras do Ma- ) 
nitsauá Missú; aqui, também, encontram índios · 
desconhecidos por eles (supõe-se que scjnm 
remanescentes Manitsauá vindos ~o Teles Pi 
res). Os Kamayurá são novamente atacados 
em Morená, na confluência dos formadores 
do Xingu. 
Suspeitas da presença de Mekrãgnotí nas pro 
ximidades de Fuacá, levam os Juruna de volta 
a Pororí. Os Mekrãgnoti, porém, estão aldca 
dos a pouca distância e amedrontam os Juruna 
de Poror í . 
Após 1935, encontramos os Juruna ao pé da Ca 
choeira Von Martius e, logo em seguida a no 
vos ataques Mekrãgnotí, de volta à foz do Ma 
nitsauá Missú. O último incidente com os Suyá 
se dá perto de Diauarum, aldeia destes últi 
mos. 
Chegamos assim ao ano de 1949, ano do contato 
dos Villas Boas com os Juruna. A partir deste 
momento, eles se mantêm no mesmo local, fi 
cando, então, sob a influência e a assistên 
cia do PI Diauarurn. Para eles, tambclm, se 
abre uma outra fase histórica, pós-pacifica 
ção. 

• 
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(Doe. n2 8, pp. 95/97). 

11.l. . 
Também com relação aos Suyá, o estudo da Dr~ • 

Bruna Franchetto é cuidadoso e convincente: 

• 

, 

"Foi em Diauarum que os Suyá acolheram o 
explorador. alemão Karl Von den Steinen·em 
setembro de 1884. Era o primeiro homem 
branco a entrar em contato com os Suyá do 
Xingu. ~ aldeia, tal como a descrever Von 
den Steinen, compreendia nove casas em 
volta de uma praça central. Os Suyá são 
ditos serem fortes e altos, possuindo ce 
râmicas e redes, mas dormindo basicamente 
em camas de plataforma. O etnógrafo calcu 
lou uma população de 150 pessoas, cálculo 
provavelmente um tanto errado por defeito, 
e indicou a localização exata da aldeia, 
na latitude 112 11' 411, o que coincide éom 
a localização atual do PI Diauarum (Stei 
nen, 1942: 236 e ncgs.). Tal prcocupnç5o 
com a localização precisa, decorre do fato 
de que na história Suyá esse local tem uma 
importância especial. Veja-se a sinaliza 
ção da presença Suyá no mapa no 5 (ane~o),· 
mapa que acompanha o relato dessa primeira 
viagem científica ao Brasil Central. 
Diz Amadeu Lana (Op. cit., 12-13): 
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• • t '°' ~ "As pr1me1ras ooscrvações de Von~ cn 1 Steinen revelam que a tribo man i ha/ 1 r 

contatos assíduos com as popul ç ~1 
do Alto Xingu e que não tinha """' ..• ...,....,__,.... 
irnperme6vel a elas. Ele constata 
tre os Suyá numerosas instruções cul- 
turais de origem alto-xinguana ..• 
A própria aldeia no seu conjunto e na 
sua arquitetura assemelha-se às al 
to-xinguanas: o tipo de construção 
ovalada das casas ..• os ornatos de 
la ••• as flautas e o complexo ritua 
lístico relacionado com elas •.. os 
padrões de ornamentaç5o do corpo ... " 

Outras características alto-xinguanas ~ie 
ram a acrescentar-se em épocas posterio 
res, se intensificando as relações com os 
alto-xinguanos. É sempre Amadeu Lana que· 
observa: 

" ••• a indumentária ... a própria con 
cepção da importância da beleza físi 
ca ••• a canoa, escavada de tronco de 
árvore, conforme o modelo Juruna . 
... o ulurí entre as mulheres, que Von 
den Steinen não encontrou utilizado 
na época de sua visita ••. " 

E, .continuando, cantos e rituais alto-xin 
guanos, reg~as de parentesco, instituições 
sociais. . 
No encontro com Von den Steinen em Diaua 
rum, · os Suyá se mostraram bastante loqua 
zes quanto a localização e n~meros de al 
deias das tribos a montante e a jusante do 
rio Xingu. 
Assim, foram os suyá que o induziram a em 
preender a sua segunda viagem ao Xingu, em 
1887. Foi indicada por um velho Suyá, ver 
dadeiro geógrafo indígena, uma grande 
quantidade de aldeias de diferentes tri 
bos, especialmente ao longo do rio Rulue 
ne, representando na areia da praia, onde 
Von den Steinen estava acampado o esquema 
fluvial dos formadores do rio Xingue o 
número de aldeias para cada tribo. Conti 
nuando sua viagem, Von den Steincn encon 
trou os Juruna, a jussante do rio Xingu. A 
presença dessa tribo constituia para os 
Suyá o limite de e~pansão ao norte. De no 
vo, veja-se o mapa nº 5 (anexo). 
Quandà ainda residiam em Diauarum, os Suyá 
foram atacados por vários inimigos, como 
os Juruna e os Mekrãgnoti - em movimento 
para o sul, provavelmente em conscquênci« 
de prcissões setcntrionnis por pnrtc de 
11civilizados11 e os grupos alto-.xinguanos. 
Incorporaram sobreviventes Manitsaud e ln 
rumá (grupo de língua Karíbe). 

(Doe. n12 8, pp. 102/104). 
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112, No período mais recente, a 

está marcada por autênticas tragédias, como revela 
chetto, em seu estudo, verbis: 

u1111nt1110 P'\lDLICO ,tl)ERM. .. 

r., • 
"Ao fugir dos inimigos, mudaram para a al 
deia de Yamarikumã (5 no mnpa n2 23), a 
algumas horas de canoa subindo o rio Suyn 
Miss~. de Diauaium. Trocas Q conflitos com 
os Waurá do Aito Xingu fizeram com que al 
gumas mulheres deste grupo se incorporas 
sem aos Suyá. Para escapar de possíveis 
represálias, os Suyá mudaram para a alacia 
de Wavi (ou Uaví) (aldeia 6). A populaç5o 
aumentou e o grupo se destacou de Nawi pa 
ra abrir roças e uma nova aldeia ~ouca 
distfincia, sempre nas proximidades d~ con 
fluência do Suyá Missú com seu af:luente 
Wawi. 
Nesta época, dois episódios marcar~m uma 
séria crise entre os Suyá, crise da qual se recuperaram com muita dificuldade. Es 
tamos por volta do ano de 1915. 
1915-1959. O primeiro episódio foi um ata 
que retaliatório dos Jurunn, em algum mo 
mento após 1915. Os Juruna, incentivados e 
armados pelo seringalista Constantino Via 
na, cercaram a aldeia Suyá antes do nascer 
do sol, atacaram, matando quatro.homens, 
roubando algumas mulheres e crianças e 
queimando, enfim, todas as casas. Nimuen 
dajú nos informa do acontecimento pclns 
pr6prias palavras do seringalista, como 
relata Lana (op, cit.! 5): 

"Constantino armou a sua cabroeirn, 
subiu o Xingu, mandou cercar a aldeia 
dos Suyá, provavelmente no baixo Pa 
ranaju~a, incendiar as 1~ casas gran 
des de que era composta e fuzilar os 
que escapavam das chamas •.. tt 

De consequência, os Suyá se dividiram, al 
guns deles indo para aldeias a montante do 
Suyá Missú (7, nome desconhecido, e B, Ilo 
r@-iongo), enquanto outros alcançaram seus 
pnrcntcs entre on grupos nlto-xingunno~ 
por alguns anos, antes de voltarem para a 
aldeia 8 e se reunificarem aos outros 
suyá. . 
O segundo episódio ocorreu durante uma co 
leta coletiva de pequi no local de Diau~ 
rum. Os Mekrãgnotí os atacaram e deixaram 
escapar somente alguns homens. Os Suyá fi 
caram praticamente sem mulheres. Por isso, 
resolvernm reüliznr incursões contrn os 
Waurá, cujas mulheres ernm, e são, cxíminn 
ceramistns. 
Mais tarde, tiveram que sofrer a 
alto-xinguana, por uma espécie tle 
ração que reunia Waurá, Mehináku, 
ICamayurá • 
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"Os Suyá at6 hoje consideram as margens de 
grande parte do curso do Suyá Miss~ como 
seu território imemorial. Lembrnm, contu 
do, o período em que habftavam o rio Xin 
gu, região que deixaram para os Kayabí, e, 
sobretudo, ~ebram com saudade suas aldeias 
no alto Suyi Missd, onde havia muitos cnm 
pos abertos e densas florestas agora ocu- 
pados por fazendas. . 
Sentem-se apertados na nova situação cria 
da pelo Parque, apertados entre colonos 
que desmatam seu território tradicional, 
,explorado pela coleta de rnat~rias primas e 
alimentos, e vizinhos muito mais próximos. 
Em Diauarum se sentem à vontade, já que aí 
estava uma de suas principais aldeias e 
Diauarum é· uma meta para conseguir ainda 
os frutos dos pequizais que eles mesmos 
plantaram." 

'- 1 r ; 

(Doe. n2 8 , PP • 1 O 4 / 1 1 O ) 

113. Como se.pode verificar, o estudo da antro- 

lt 

póloga Bruna Franchetto infirma, em todos os pontos, as teses 

abstrusas defendidas pelos peritos Air Praeiro Alves, Aina~il 
Machado Lobo, Paulo César Oliveira e Arthur Souza Novais. 

114 O estudo desenvolvido pela Dr~ Bruna rr~n- 

1 1 
(': 

che~to reporta-se à intensificação de con~ato com os aboríge 

nes, a missão da Fundação Brasil Central e a Expedição Ronca- . 
dor-Xingu, e os estudos do Departamento Cultural da F.B.C., 
coordenado por. Pedro Lima. A propósito, explícita que 

' • 

• '1 

ttsão realizadas quatro viagens principais 
~ nesses trãs anos: em maio de 1947 para os 
Kamayurá: em janeiro/fevereiro ae 1948.pa 
ra os Waurá: em julho/agosto/setembro àe 
1948 para Kalapálo, Kuikdro, Natipd, Nnhu- 

. quá e Suva; em 1949 para Bakairí e Mehincl 
ku. 
Dessa fase de pesquisas, resultaram recen 
seamentos da população alto-xinguana e a 
localização dos diferentes grupos indíge 
nas. Do relatório da segundn vingem regis 
tramos que a aldeia Waur~ estava localizn 
da na margem direita do Datoví, à beira de 
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um vasto b u r í t. i z a Lj ele .t:~~· ---pD.r.-. j 
faixa de terra firme, se·· chegava no~ 
tí. Na mesma época, pesquisadores da 
li Livre de Sociologia de São Paulo e 
lervo Oberg da Smithsonian Institution _ 
tudavam os Kamayurá e os outros povos pró 
ximos. Sublinhamos que W~urá, Awetí, Ka 
mayurá e Mehináku permaneciam nessa época 
em seus territÓEios nas mesmas áreas iden 
tificadas no fim do século XIX. 
O quadro dos grupos Karíbe do Kuluene, vi 
sitados na terceira viagem, é relatado por 
Pedro Lima ainda em 1948. Subindo o rio do 
Posto Jacaré até o Posto Kuluene, se en 
contravam os Suva ou Tsuva, na altura da 
lagoa de Tafunúru, não muito longe do lo 
cal da atual aldeia Kuikúro (vide mapa 
anexo). Os Kalapálo estavam reunidos em 
volta do Posto Kuluene; sua aldeia estaria 
a dµas horas do Posto, enquanto os Nahuquá 
já conviviam com os Matipú a dois dias de 
viagem descendo o Kuluene, na sua margem 
direita, no local da aldeia Matipú da Ma 
rijapói. Os Kuikúro foram alcançados em 
sua aldeia na margem esquerda do Kuluene, 
a umas oito horas de barco do Posto des 
cendo o rio, perto de urna grande lagoa, do 
outro lado da qual se erguia mais um agru 
pamento de ·malocas. 
Desse relato se depreendem os sintomas de 
uma nova configuração da ocupação indígena 
no Kuluene; um rearranjo das localizações 
das aldeias no interior do próprio terri 
t~rio Karíbe, se processou atj 1952, data 
de outra viagem dos pesquisadores do Museu 
Nacional. Desses sintomas, o mais impor 
tante era a contaminação com vírus da gri- 
pe e sarampo, que estavam deixando numero- 
sas vítimas ao longo de todo o curso do 
Kuluene, levando os índios a depender to 
talmente da assistência médica dispensada 
nos Postos da FDC. Voltaremos a isso mais 
adiante, ao fal~ especificamente dos gru- 
pos Karíbe alto-xinguanos. Aqui menciona- 
mqs apenas as consequências desse rearran- 
jo populacional, que veio a consolidar-se 
somente após a grande epidemia de sarampo 
de 1954. Os Tsúva, dizimados, são absorvi- 
dos pelos Kuikúro, que se instalam na área 
d~ primeiro grupo, mais pr6ximos do Posto 
Capitão Vasconcelos, criado exatamente em 
1954, no local de antiga aldeia Yawalapi- 
tí1 sobreviventes Naravúte se juntam aos 
Kalapálo, que são convencidos a mudar suas 
aldeias também para perto do PI Vasconce- 
los (em 1962, P.I. Leonardo Villas Doas). 
Permanece, contudo, um grupo Kalapálo na 
confluência Tanguro/Sete de Setembro e ja- / 
mais os índios do Kuluene deixariam de 
voltar constantemente aos sítios deixados 
ao sul. Nessas alturas já existia uma al 
deia composta por Nahuquá e Matip~ - ambos 
os grupos fortemente reduzidos - no baixo 

-~ 
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processo de 

Kuluene, os Nahuquci haviam pago 
preço por. estarem situados no po 
acesso ao Kuliseu e, dizimados pelas 
ça's , já haviam abandonado o curso ,~,,,___... 
daquele rio. De qualquer müneira, é nc 
momento, infeliz para os povos alto-xin- 
guanos, que se define a atual localização 
de suas aldeias". / t.:» · .)· 

(Doe. 02 . a, pp. 40/43). , .. v.,,.., f( ti(} ·· 
!'J., - . -'-i? 

· E, adiante, a pesquisadora sintet:~- .o _-e ~ 

consolidação do di'reito dos indígenas sobre o ter- 

ritório xinguano, verbis: 

.....• 

116. 

"Políticos, indigenistas, militares, auto 
ridades do governo e cientistas contribuí 
ram à discussão em torno da proposta de 
criação do Parque Indígena do Xingu, em 
gestação desde a chegada da E::pedição Ron 
cador-Xingu na região dos formadores, como 
vimos na primeira parte desse trabalho. 
Não últimos responsáveis pela concretiza 
ção da idéia do Parque - em 1952 no an 
te-projeto apresentado ao público e em 
1961 como o decreto nQ 50.455 - foram os 
próprios povos alto-xinguanos, que aco 
lhiam à frente da expedição e que revelam 
a jornalistas e pesquisadores sua vida e 
seu mundo, abrindo suas aldeias e casas. 
A situação jurídica das terras indígenas 
da região dos formadores teve solução e 
r~conhecimento definitivos somente em 
1978. O limite sul do Parque, tal como foi 
estabelecido pelo Decreto de 1961, deixava 
fora da área indígena legalmente protegida 
as terras ocupadas pelos índios Mehináku, 
pelos Aweti e pela maioria da população 
Karíbe do Kuluene. Corrigido o erro, o De 
creto n2 63.082, de 06/08/1968, modificou 
os limites meridionais, incluindo agora, 
aldeias anteriormente excluídas. nestavn 
seccionado o território explorado e ocupa 
do historicamente pelos grupos Karíbe. Es 
te foi finalmente incorporado ao Parque 
pelo Decreto 02 68.909 de 13/07/71 que 
traçava a fronteira na altura da latitude 
130 Sul, uma acima da confluência dos rion 
T~nguro e Sete de Setembro. Enfim, a de 
marcação do perímetro do Parque se reali 
zou em 1978, e este perímetro passou are 
presentar, daí em diante, para os índios 
dos formadores o fechamento de seus terri 
tórios". 

(Doe. n2 B, p. 43). 

amplo e rigoroso estudo sobre a hist6ria e os padrões de ocu- 

A Professora Bruna Franchetto procedeu a 
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pação dos diversos grupos, destacando, de forma individu 
da, a complexa tessitura geográfica, histórica e social ( 
do cit., pp. 48/152). 

•• 

117. A acidentada hist6ria dos diversos grupos --- 

xinguanos, marcada por escaramuças internas e intervençõl..·~· •• ":: /, ;~~J ' ' [l"h1 _LJ_ ::J . 
ternas (epidemias, assassinatos, invasões, etc.), propici ~- - 

rearranjo na ocupação do território. E, essa redistribuição 
territorial atendia, não raras vezes, a uma política de alian 

ças. 

•• 

118. A descrição contida no trabalho de Bruna 

Franchetto sobre o território dos Kuikúro fornece precisa 

idéia desse processo, in verbis: 

• 

"Carneiro encontrou os Kuik~ro em Lamakú 
ka, local pr6ximo a Lahatuá, no começo dos 
anos 50. A mudança sucessiva não esperou 
os movimentos tradicionais de deslocamento 
e fissão. Em 1961 foi criado o Parque e os 
Kuikúro se viram definitivamente presos ao 
interior de suas fronteiras, começando, 
assim, um capítulo radicalmente novo de 
sua história. 
A partida da região de Lahatuá foi doloro 
sa. 
O "capitão" apresentou aos Kuikúro o plano 
da administraçfto do Parque de levtl-los pa 
ra perto do Posto e os convenceu, não sem 
oposição e negociações. Em Kahatuhá dei~a 
ram .os mortos do sarampo de 54. A aldeia 
era grande e bonita, muito peixe, muito 
pequi e muitos caramujos com os quais po 
diam fabricar os preciosos colares Karíbe. 
Deslocaram-se para Ahagitahárá, onde er 
gueram uma aldeia habitada até 1973; en 
fim, uma nova foi estabelecida a cerca de 
três kilômetros a sudeste, em Ipáce, local 
dos extintos Tsuva. 
Apesar dessa virada na história Kuikúro, 
os locais de Lahatuá e de óti continuam 
sendo considerados os verdadeiros centros 
do território Kuikúro. Todo ano, famílias 
inteiras se transferem para lá em acampa 
mentos temporários, a fim de aproveitar os 
extensos pequizais e os caramujos. Tudo 
isso pode ser também afirmado com referên 
cia aos Kalapálo, que ainda utilizam are 
gião das aldeias que precederam a atual. E 
pode ser afirmado de outros povos al 
to-xinguanos incluídos na nova disposição 
sócio-geográficos. Os deslocamentos se de 
ram, enfim, sempre no interior do territó 
rio de ocupação indígena mais abrangente, 
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(Doe. ng 8, pp. 62/63). 

lt~&Ã]'· 

• 

•• 11a Processo semelhante experimentou 

Trumai, tal como descreve Bruna Franchetto, verbis: 

• 11Até os anos 50 encontramos os Trumaí ain 
da se movendo dentro dos limites de seu 
território (baixo kuluene) ou procurando 
proteção perto das aldeias de grupos vizi 
nhos. 
Já no período seguinte estão longe dessa 
área, na dependência do Posto Diauarum; as 
razões dessa brusca mudança devem ser pro 
curadas numa longa crise, que os Trumái 
estavam conseguindo superar, em pouco tem 
po tornada insanável pelos efeitos das 
epidemias de sarampo e gripe daqueles 
anos. Os Trumái tiveram. que se dissolver 
como grupo até 1968, tentando sobreviver 
com a assistência prestada pela adminis 
tração do Parque. 
Finalmente, nos fins da década de 60, os 
Trumái se recompõem nas pro:cimidades do 
Posto Leonardo, não longe de seus locais 
tradicionais, e erguem uma aldeia. Passada 
uma fase de recuperação demográfica e so 
cial - como aconteceu com outros grupos do 
Parque - surge uma nova aldeia ao norte da 
confluência dos formadores, no local cha 
mado de Malakafiá. Outra iria sugerir al 
guns anos mais tarde, em Wara'i (ou wa 
rai}, sítio de uma antiga aldeia. 
Parte do território ocupado até 1950-60 
era, nessas alturas, já de domínio de ou 
tros grupos alto-xinguanos, ou usado para 
a instalação da base aérea do Jacaré. Como 
afirma Monod (1981), os Trumái, contudo, 
visitam periodicamente roças e sítios an 
tigos. As novas roças for[l}P' abertas a 5-6 
Km da aldeia de Malakafiá e o trecho do 
Xingú entre· o Posto Leonardo e o Posto 
Diauarum d á~ea percorrida e explorada". 

(Doe. n" 8, pp. 65/66). 

120 A.leitura atenta do denso estudo elaborado 

pela ora Franchetto e as considerações acima mencionadas nao 

deixam dúvida de que~ região do Parque Xingu constitui, desde 

tempos imemoriais, habitat de diversos grupos indígenas. 

l2l. . Observe-se que a região da confluência do 

Xingu é, ainda hoje, a área maior de concentração dos aborígc- 
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nes xinguanos. A propósito, conv~m reiterar que, no ''Relatório 

de uma investigação sobre terras em Mato Grosso", 

então etnólogo do SPI,' Roberto Cardoso de Oliveira, 

a invasão do território indígena, nos seguintes termos: 

• 
"A Constituição da República, por seu\."~ 
tigo 216, assegura aos silvícolas a po-~ 
das terras onde se acham permanentement~ 
localizadas. Não obstante esse dispot+_t~yo .1 •1 
constitucional, as terras dos índios ~~t~o ~ · 
.sendo alienadas e a Constituição d ~~e.s.-: / 1,- r:__L 
peitada. -- 
Constata-se a realidade desta alienação, 
tomando-se, por exemplo, a área reservada 
pelo Decreto 1 .210, de 10/12/51 e entregue 
à Sociedade Agricultura e Colonização Ara 
raquara Mato Grossense (cf. mapa, o nº 
IV). Essa região que fica na confluência 
do rio Xingu é talvez aquela em que se ve 
rifica maior densidade indígena: nela 
acham-se localizadas aldeias de índios Ka 
maiurá, de Iwalapití, Waurá e Trumái, per 
fazendo um número ponderável de malocas e 
de índios. Também as glebas pertencentes à 
Colonizadora Norte de Mato Grosso (cf. ma- 
pa, n2 3: e a área provável, em pontilha- 
do) compreendem inúmeras aldeias, Postos 
Indígenas e benfeitorias. Nas demais áreas 
assinaladas no mapa, embora em menor den 
sidade, acham-se também tribos, havendo 
inclusive hordas hostís, como as dos Kaia- 
bi. Portanto, mesmo que não existisse o 
ante-projeto de Lei que cria o Parque In 
dígena do Xingu, poder-se-ia concluir pela 
ilegalidade das transações efetuadas entre 
o Estado de Mato Grosso e compradores de 
terras." 

• 

( Doe • n 2 5 , p • 4 7 ) • 

122. Como se nota, o respeitável acadêmico e 

antropólogo assinalava, então, que a área de maior densidade 
indígena, na região da confluência do Xingu, já havia sido en 

tregue à Sociedade de Agricultura e Colonização Araraquara Ma- 
... , ' . 
to Grosso e à Colonizadora Norte de Mato Grosso. Era o terri- 

t6rio dos Kamaiurá, Iwalapití, Waurá e Trumáí que estava sendo 

alienado. (cfr. Mapa anexo .uo Relatório, Doe. 5_,. v. 

também, Mapa elaborado pela Divisão de Aeronáutica Civil Doe. 
ng 7 ) • 

.. 123~ E a confluancia do Xingu, como se sabe, 
.!!!2 está nas cabeceiras dos formadores, entre os paralelos 139 

. ~, .. • •.... 



• e 142 latitude Sul, e sim entre os paralelos 119 55' e 

titude Sul. 

MIHIDTCRIO ~l)llt.lCO ~IOIIIAI.. 

124 Portanto, antes da criação do 

1954 -, o Professor Roberto Cardoso de Oliveira 

•• 
a área de maior densidade indígena era a região da confluên- 

cia, a Xingu-Koblenz, de que fala Von den Steinen. 1 ·· ·: · - \~_-- 
1 . \ • ' 1 

/ 

r7 ·" C) 
["19: - l.-~~--- 

1"25 · Em face desses dados, torna-se d°Tf ícfi • acolher como veraz a tese de que o habitat imemorial das di 

versas tribos xinguanas situava-se na região das cabeceiras 

dos formadores, ou entre os paralelos 13º e 14º, latitude Sul, 
corno pl."etendem os peritos Air Praeiro Alves e Ainabil Machado 

Lobo (cfr. Doe. nº 16, pp. 13 e 14, v. também RTJ 107/467 
Doe. n2 10 ; pp. 4/5 e 9; .Cfr, também, fls. 2280 e 2396/2397) 

126 Esboroa-se, igualmente a farsa da transfe- 

rência, tão bem urdida pelos valorosos ficcionistas. (Do c, n2 

9, p. l~: RTJ 107/467;Doc. n210 e fls. 2270/2278). Se o 
território dos Waurá,·Ywalapití, Trumaí e Kamayurá situava-se 

na co~fluência do Xingu, tal como constatado por Roberto Car 

doso de Oliveira, como podem sustentar os peritos que essas 

tribos ocupavam as cabeceiras dos formadores, entre os parale 

los 132 e 142 latitude Sul? Como podem afirmar, de formares 

ponsável ,· que o Parque Indígena constitui área reservada, nos 

· termos do artigo 17,. inciso II, do Estatuto do Índio? 

12'1 

de ser obtida. 

A resposta a essas e outras indagações há 

·12a. Réitere-se que a reconstrução do quadro de 

ocupação territorial antes da criação do Parque não parece ser 
,,tarefa impossível. As próprias reportagens dos enviados espe- 
' 
ciais de diversos jornais brasileiros constituem elementos 

·probatórios de inegável valor. A propósito, cumpre ressaltar 

que, em artigo publicado no jornal "A Gazeta de São Paulo", de 
08.03.48, descrevia o Dr. Sílvio J. Grieco as características 

dos aborígenes que ocupavam o Alto Xingu, observando que ali 

"Os Índios do.Alto Xingu possuem zonas de 
irifluincia e as tribos respeitam o terri 
tório alheio. Cada tribo tem duas aldeias, 

' ' 



lolll<1UC1110 f'1!8LIC:D FIDIIIM. -tRIBt,,v o -1( 
que são chamadas de inverno e de . o. ~ 
Uma, sujeita periodicamente às inun f ões~ Q t 
e onde têm eles suas culturas provi ias: {l ; 
mandioca, mi lho, bata ta-doce, etc. , utra { ~ 
<le cultura permanente, onde há pla ~ es ' 
de frutas, principalmente piquí e man :,ur11c••t''º 
As aldeias são construídas em lugares e · J.' , • " ••••. .!. • 
trateg1cos, e nunca nas margens q~,gran- 
des rios, com acesso fácil ou. em!l-"l.\l_g_~_r.J/i---º--1..J 
altos,· onde facilmente poderiam ser-.,-i--s~ 
tas. Escolhem lugares atingidos, navegan- ( 
do-se por braços pluviais secundários, cu- 
ja travessia muitas vezes é difícil pelo 
serpejar do curso d'água, sob densa rama- 
ria da floresta, verdadeiros labirintos, 
cujo rumo é facilmente perdido, não seco 
nhecendo perfeitamente o caminho sem um 
guia indígena local. Terminada a navega- 
ção, deve-se andar uma distancia variável 
em média de um a dois quilômetros, atra 
vessando-se sucessivamente florestas e 
cerrados. Esta sequência representa defesa 
formidável para a aldeia, pois nas nesgas 
da mata os índios observam os que atraves- 
sam o cerrado sem seres vistos nem pres 
sentidos. Assim, sabem quando alguém se 
aproxima de suas habitações." 
(Doe. nº 17 ) 

• 

.fl 

• • 

,. ·--~- 
129. E, mais adiante, demonstra o ilustre arti 

culista que os índios preservam hábitos constantes quanto à 
localização _da moradia, asseverando que: 

/' 

"Os camaiurás, índios tupi-guaranis, pos 
suem duas aldeias do tipo que descrevemos. 
A aldeia de verão está situada nas margens 
de- uma enorme lagoa, de contorno enorme, 
por pantanais e declives de difícil aces 
so. Para ser atingida, os índios devem vir 
buscar os visitantes de barco. É assim que 
os índios protegem suas moradias, locali 
zadas sempre perto dagua que representa um 
papel importantíssimo para sua alimentaçJo 
e para a higiene pessoal, pois a cada ins 
tante estão se banhando". (Doe. nQ 17). 

J30. A referlncia à "aldeia de verão situada 

~ margens de ~ enorme lagoa" está a caracterizar_ que os 

Kamayurá continuavam a ocupar a margem da Lagoa Ipavu. 

131. Outra assertiva risível diz respeito à 
inexistência de posse imemorial indígena na área sul do Par 

que, anexada pelo Decreto 68.909/71 . 

.. 

,. ' ' 



• 

' ' 

gel, integrante da Segunda Expediç~o Von den Steinen, 

ra a intensa presença indígena entre os 

11g 55' latitude Sul, nos rios Batoví e Kuliseu/Kuluene. (Doe. 

nQ 14; cfr. também Mapa do D.A.C., 1954, Doe. nº 7 r'i:-: ~:J .\, (º { 
. . . . ~·-~---- .. ~_q.fa.--_, (- 

133. Neste passo, já se percebe que as amplia- f 
1 

ções do Parque do Xingu eram imperiosas, uma vez que o Decreto 

de 1961, embora incidente sobre territqrio indígena, não in 

cluía, dentro de seus limites, ~reas imemorialmenti ocupadas 

por outros grupos aborígenes. 

• 

132~ E o exame do m~pa elaborado pelo 

134. Ora, era inconcebível, por exemplo, que a 

Lagoa Ipavu e as regiões adjacentes não estivessem abrangidas 

pelos limites do Parque. Como se sabe desde Von den Steinen, 

as margens da lagoa Ipawu integram o habitat imemorial da tri 

bo Kamayurá (cfr. Von den Steinen, Entre os Aborígenes do Bra 

sil Central, cit:, pp. 149, 152, 154). Como apontado, também o 

Dr. Sílvio J. Grieco, de A Gazeta de São Paulo, em reportagem 

de 08.03.48, referia-se "a aldeia de verãç, ( ... ) situada nas 

margens de uma enorme lagoa, de contorno enorme, por pantanais 

e declives de difícil acesso". {Doe. nº 17). 

í. 

"- 135. De resto, os testemunhos insuspeitos de 

Von den Steinen, Sílvio Grieco e Roberto Cardoso de Oliveira 

confirmam que os Kamay~rá sempre estiveram nas proximidades da 
. ' ,, . 

lagoa Ipavu (cfr., tambem, Documento n2 8 PP· 52/53 e seu 

Anexo 15). 

~ 

"' 

" '• 
. ' ' 

. t 
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aqui um inequívoco revcis. Se os Kamayur~ sempre 

Cumpre notar qu~ a tese ela transf 
• MlllllltftlO P'-:Jll\.lCO fll>lft~ 

' 

136. 

sofre 

ram 
rir _ _ _ _ 
los Villas Boas das cabeceiras dos formadores, isto é, da re 

gi~o situada entre os paralelos 132 e 142, latitude/Sul, para ,~ J o interior do Parque? 1"· ,·,_,, ( (?O - ' l'J.,_ . '- Li 
137. Teriam os Villas ~ diligenciado a remo- -( 

çao da propria lagoa Ipavu p~ra o interior do Parque? Os es 

clarecimentos hão õe ser prestados, oportunamente, pelo peri- 
to do juízo, e pelo Assistente Técnico do Autor. 

138. Apenas à guisa de ilustração, a União· Fe- 

deral está procedendo.à juntada ~e mapa elaborado pela Direto 

ria da Aeronáutica Civil, em 195~, que indica as áreas aliena 

das· pelo Estado de Mato Grosso, na região do Xingu. (Doe. nº 

18). A plotagern dos contornos externos do Parque do Xingu, em 
su~ configuração atual, sobre a carta do b.~.c. demonstra que, 

se a União cometeu ~lgum deslize, foi o de não ter ampliado os 

limites do Parque, até o paralelo 14º, latitude Sul (Doe. nº 
7 J~ ·E.que, corno se constata, era inequívoca a presença indí 

gena .em toca a região, desde a parte setentrional até a área 
situada mais ao sul:(Doc. ng 7 ) • 

1 · 

• 

139. O mapa elaborado pelo D.A.e. com9rova, 

portahto, que, em~ora insatisfatórias, as ampliações da áre~ 
indígena na parte Sul, levadas· a efeito pelo Decreto nº 

63.~U2/60 · e 68.909/71, hão de ser entendidas, apenas, como 

imperiosas e inevltdveis correções do ato declarat6rio ante 

riormente eàitado,. que, embora incidisse sobre o ~erritóric 
indígena das tribos situadas na parte_setenrional e na região 

da confluência, não contem~lava os grupos situaaos no sul, 

140: • Há outras preciosidades no laudo do Se- 

nhor'Ainabil Machado Lobo. 

141.· No ~5g Quesito, a FUNAI indagava 

• 

"Se ~lém do imóvel "ARROYO", dos autores, 
outros mais foram alienados pelo Estado 
·de Mato Grosso n terceiros particulares ~ 
também incidentes sobre a área do Pnr~ue ,, 

• I 

• 

. .. 
:.· _t •• ,, . . . . ' . .. ~ .. ~- • •f •• 

• l> ,,. 

• 

• f 
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uma antologia humorismo: 

A resposta do Senhor Ainabil Lobo 

UINIIURIO Pl>PLICO ,-DtnM. 

• 

142. 

, .. 

"A pergunta está' invertida. Os limites do P~r 
que Indígena é que incluiram dentro do seu t~ 

· rímetro áreas de terras alienadas pelo Estado 
·de Mato Grosso, e terras devolutas do próprio 
Estado. 
Nessas condições o Parque do Xingu é que foi 
criado sobre áreas já tituladas e particula 
res, pelo Estado de Mato Grosso." 
(fls. 23l1) 

14a - · Há de se concordar com o perito, porém; que, 
neste processo, bem como em pleitos análogos, há sérias inversões. 

As próprias.posições de ilustres protagonistas parecem estar in 
vertidas. Alguns deles deveriam, certamente, integrar o polo pas- 

.sivo nas relações processuais cíveis·e, sobretudo, em processos 

r..t: iminais. 
144 Infelizmente, os fatos apontados parecem não 
assumir a devida gravidade no Estado de Mato Grosso. Recentemen 
te, o ilustre Senador José Fragelli, ex-Governador do Estado e 

- E::-Presidente do Senado Federal prestou a seguinte declaração à 

CPI de Assuntos Fundiários da Câmara dos Deputados, verbis: 

"Eu tive ggestão com um desses grandes titu 
lares de~citulos definitivos por causa de uma 
dessas areas de 200 mil hectares. E o que eu 
fiz, sr .. Presidnete, foJ iustamente i~50: p~ ai uma vistoria para saber se tinha sido (ei 

. ta a medicão. Então o advogado alegou que a 
selva de Aripuanã tinha invadido as picada~ e 
os marcos tinham sido consumidos por inccn 
diç. Ninguém consegue incendiar as matas de 
Aripuanã, porque sao muito humidas. A isso eu 
assisti em Dardanelos e posso chamar testcmu 
nQa. Pode V. Bxa. armar uma fogueira, jognr 
polvora na mata,~ ela não queima de Jeito 
nenhum. Mas esse J.lust.re advogado, meu cõ Le qa 
já em Dõnstempos, na Assembleia mis!at1- 
~, com essa e outras alegações, conscquiu 
ganhar a questão, inclusive porque o perito 
do Juiz era um desses titulares de títulos 
definitivos e agrimensor tambem. Paro n~o 
p~ejudicar a medição dessa área, que Jª cstn 
va prejudicando uma dessas firmas, que ern a 
Juruena, então nós deslocamos a linha, e as 
sim se re- solveu a questão. Mas nem essn, 
gue era uma rirea de cerca de 20 mil hectares, 
não t·inha sido medida 11• 

~DCN (Seçã~) {Suplemento), 28/09/79, p. 
04) • 

•• 

. . 

• 14~. Co~ a devida vênia, não se pode admitir que 

os feitos judiciais se transformem.nessa espécie de jogo de azar. 

" 

1' 
• 1 
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CONSIDERAÇÕES GEnAIS 

Parece estar demonstrada a ~alsidade dd~~,!r.1au , 1 1 • Ot • 1 ""9 o 
dos periciais. Todos os pontos 1."undamentais dessas n\_li].-·c!lk. 
146 

nhavadas arengas antropológicas, redigidas por engenheiros . ,.. - agronomos, nao resistem a um exame mais acurado. E fortes 

indícios sinalizam com a possibilidade de que todos os lau 

dos periciais tenham sido elaborados com o escopo de de sc ar-ac te 

rizar a imemorialidade da posse indígena no Xingu. 

14, Se· essas suspeitas forem con~irmadns, restará 

evidenciado que a indústria da desapropriação indiret~que 

opera no Xingu,constitui em verdade, uma autêntica org~ 

nização estruturada pnra realiiação de projetos pouco con 

vencionais. (Doe. nQ 6 ). 

148; Não se pretenda afirmar, outrossim, que 

argUição de falsidade não constitui procedimento idôneo 

aferição da falsidade da perícia. Conforme ensina Pontes 

d~ Miranda, os ~audos periciais sio passiveis de argUiçio 

de'falsidade (Comentários ao CÓdigo de Processo Civil, t. 

IV, 1974, p. 379). 

149. Não se queira sustentar, ademais, que-o inci 

dente de falsidade aplica-se, tão-somente, à chamada falsi 
dade material. Mais uma vez é de se invocar o ------ 
de Pontes de Miranda, verbis: 

magistério 

"T~m o conceito de falsid~e está aí em senti 
· do abrangente da falsificação e da falsidade p~ 
priamente dita. Todo docunento foi feito por v..l ~ . ..•.. 
quem, ou, pelo menos, procede de alguem. Se e 

, . 
t· ' ~ 

a 

l J' 



" . , 
depende da correspondência entre o que s 
e a verdade dos fatos. O mesmo ocorre no 
ser .acoimD.do de falsidade qualquer 
lei não distingue entre o interesse 
to à declaração da falsidade em que 

nu 
o 

loO~ltTtfllO P'llll\.lC:0 FIDU!Al. 

, 
I 

150. E, ao tecer considerações preliminares sobre 

a ação incidental de falsidade de documento, enfatizava Pen 

tes de Miranda que,como 

"Ja vimos, ao tratannos da ação declarativa do 
art. 4;, II, que se pode pedir, em ação à parte, 
a declaração da autenticidade ou da falsidade de 
docunentos. O incidente de falsidade de docLJTTX?n 
to é caso de ?Ção declarativa incidentàl. É a me~ 
ma ação declarativa tipica do art. 49, II, inc! 
dentalrTX?nte proposta, tanto que ela se pode inte~ 
tar quando seria possível propor-se, autonc:mamen 
te, aquela açao de rito processual ordinário." 
(Cco:ientários, cit. p. 364). 

151 Também Celso Agrícola Barbi ressalta o cabimen 

to da ação declaratória para aferir a falsidade intelectual, 

como se .constata, verbis: 

11A verificação por via civil, da falsidade mate 
, -r 

rial de docunentos publicos ou particulares, e 
geralmente admitida. Discutida. no entanto, é a 
possibilidadé da mesna via para declarar a fals_!:. 
dade intelectual de docunento particular. . Mas 
'IUOZZI demonstrou, cem acerto, a possibilidade·, 
exemplificando cano caso de alguém que, ditando 

• uná obrigação, escreva diversomente nquilo que foi 
dito e, depois, obtenha a finna do obrigado sem 

t. 

.. ... 
• .. ' 

' 
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que este, por- ter ouvido a leitura, cui~ • de t 
reler o -escrito. Nesse caso, haverá um ~si:j it~ .tf'q) ~ 
particular inte!ecturu.mente falso. /\cres'~«J //cftie ~ 
o art. 299 do Codigo Penal admite cxpres~ e a ~ ,. . 'º falsidade intelectual em docunento particu ..t_,1ud1c\~1 

É necessário, porem, não coni\lndir docut1~to' rãI ·-- 
,1:.1, .••. ~ - ' • 

so intelectualmente cem documento assin o-, Yc·,ém • • 111··1 
branco e preenchí do , posterionnente, por/ 'llnt,;.,ml__,2_0t 
em desacordo com a vontade do subscritor. Nessã 
hipÓtese, há abuso por parte de quem o preencheu, 
o que dará margem ao subscritor para demandar a 
anulação da obrigação que nele se contiver; falsi 
dade, porem, não há, do ponto de Vista Civil, V-; 
rificável por ação declaratória sobre f'ato11• • 

(Ccxnentários ao Código de Processo CivTi:- vol.I, 
t. I, 1975, pp •. 82/83). 

152 .• E o próprio Supremo Tribunal Federal já teve 

... 

·oportunidade de afirmar, no RE nR 86.606 (Rel. Min. Cunha 

Peixoto). que, 11na verdade, ao decidir que somente a falsi 

dade material pode ser objeto do incidente de falsidade e 

que a falsidade ideológica só pode ser argUida por quem- a 

c.ausou , teria o Tribunal .! ~. sem dúv í da , julgado em d~ 

sa.cordó·com os preceitos da lei adjetiva, já que os dispo~ 

sitivos invocados não fazem distinção entre a falsidade ma 

ferial e a ideol~gica." 

( RTJ 90/941) •· 

•• 

' ' .: . 
' '· 

' ' 
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153. Nessas condições, 

clarada a falsidade dos laudos periciais 

Novais, respectivamente, Perito do Juízo (fls. 2274/23.16), l\s 
sistente Técnico do Autor (fls. 2390/2401) e Assistente Técnico 

da União (fls. 2255/2256), aplicando-se-lhes a pena de.inp9ilitn- ção prevista no art. 147, do Código de Processo Civil .• f :~-~~~ .. ' ,.,, • tnJ~ 
· · ,.,.,., - / 9 /11 ' -- t.;..J..,,/ 

154. Requer\ também, a intim~ção dos pe,:i" tos Ã(nã----f 
bil Machado Lobo, Paulo César Oliveira e Arthur Souza Novais, bem 
como a intimação dos Autores e do Estado de Mato Grosso, na pes 
soa.de seus procuradores, para responder, se quiserem, à presente 

argüição de falsidade. 

~55. Roga, ainda, que seja oficiado ao Instituto 

de Terras de Mato Grosso, solicitando as cópias dos procedimentos 

administrativos de concessão de títulos dominiais aos autores e 
aos seus confrontantes imediatos, inclusive plantas, memorjais 

descritivos, cadernetas de operação de campo, folhas de cálculo 

analítico, data das medições_, nome dos agrimensores e dà empresn 

imobiliária que intermediou a transação. 

156. ' Requer a União, outrossim, que o Supremo Tri 

bunal Federpl designe peritos de sua confiança para aferir~ au- 
' . 

ten·ticidade ou a falsidade dos' 1audos impugnados. 

157. Pede, também, que se proceda à suspensão ào 

processo principal, nos termos do art. 394, ·ao C6digo de Proc~sso 

Civil. 
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