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Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito -1! ; 
Vara da Justiça Fed. Cuiaba 

Em cumprimento ao Mandado de Perícia expedido pelo MM:. 

Juiz Federal Dr. Mário Figueiredo Ferreira Mendes, processo n2 

18.205/87 VI - 1! Vara da Justiça Federal de MT. Considerando 

que fui designada perito do juizo, na Ação cível Originária nº 

260-5, tendo como Autor o Sr. Armando Conceição e sua mulher 
------·- . 

contra a União Federal e a FUNAI; considerando ainda que concluí 

o trabalho proposto, respondendo aos quesitos solicitados; -en 

caminho a V. Excia. o respectivo +audo, informando est~ Juízo 

que os quesitos foram divididos por área de especialização en 

tre o Dr. Arnaldo D. Monteiro, perito agr6nomo desse Juizo e eu. 

Portanto, os que:si tos pertinentes ~·à área daquele perito foram 

deixados em branco. -r=, 

Atenciosamente 

Maria ~eiia Crepschi Coimbra 

Perito Antropólogo 
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QUT.:~ITO~ DO AUTOn 

1 º - A União Federal e o r.:stõ.cJo de r:a to Grosso, nos 

t e r-mo s da le[.;islação especifica, dd s c r-Ln í na r-ara as terras do r.~u 
n í c Í p í o da Darra dos Garças (r.iT), e que foram incluídas dentro 

dos limites do Parque Indígena do Xingu?; Qual a finalidade de~ 

sa discriminação? 

2 º - O Es t ado de nabo Grosso, sem discriminação ante 

ri'or, doou à FUI'TAI uma gleba de terras, destinada aos Índios Xa 

vantes, localizada no municipio da ::Jarra do Garças? a União e a 

F~MI desapropriaram judicialmente terras destinadas i Reserva 

Inctíeena de :ão liarcos, e localizada no referido nunicÍpio? A 

União Federal, sem discriminação anterior, desapropriou ~miga 

velmente terras localizadas à mar-gern direi to do Rio Xingu, den 

tro do primitivo perímetro do Parque Indígena do Xingu, desti 

nando-as aos Índios Txukarrarnãe? A gleba de terras dos Autc;>res 

se. localizam no municipio da Darra do Garças, à margem direita 

do Rio Xingu? 

.. 
3º - O r::stado de ~Tato Grosso alienou'diretamente aos 

autores a eleba sub juclice? I:m que data foi expedido o. título 

definitivo de propriedade dessa gleba? Os autores· transcreveram 

tal título no Registro de Imóveis? O LStado Federa~o recebeu 

dos autores o preço da venda da gleba? Antes da alienação, atra 

vés de engenheiro credenciado ern seu Dep ar-t arnerrto de Terras, o 

Estado de nato Grosso mediu e demarcou essa gleba? I:m relaçio 

aos silvícolas, no memorial descritivo da gleba, o -que consignou 

esse engenheiro? 

I:ste quesito em sua ii1aior parte foge à competência an- 

tropolÓE;ic.a. Quanto ao Último Ítcrn encontramos nas folhas 
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encontramos na3 folhas 532 e G33 dos autos, que o r:neenheiro de 

si2,11ado pelo Departê.i:nento de Terrat> e Coloniztlção do l:stado de 

na.to Grosso, Ferr~cio Arri procedeu da gleba e deixou 

expresso que: ''1;&s t e r-r-au derne r-c ade.s t)o.c· este lote não e xí.atiem 
, , .• 

a l de a.ncn t o s de indígenas e nem vestígios da ocup aç ao dos me smos '", 

t interessante observar que e fato~" 11~0 ter encontrado aldea 

mentos ind:igen.:i.s, não prova que aquela rcgl.:..;Õ.o não fazia parte de 

seu hab í, tat. Quanto aos "ve s t Lg í.o s de ocup.-1.,,;:,..., ,:m, 1·1CSiitOS 11 - s0-: 

mente 11~ sertanista experimentado pode identificar. _ Nio ter en 

contrado Índios não prova a "não ocupação'' por parte deles. Pois 

o Índio como está acostumado a se locom0ver neste espaço, é eapaz 

de acom~anhar os movimentos de elementos estranhos por vários dias 

sem se deixar perceber. 

O r:stado de Ita to ~rosso RO alienar a f:leba em questão 
, - ( poderia ter consultado o orgao tutelar dos indios - S.P.~., afim 

de obter informações mais precisas em relação ao habitat indÍe;e- 
, , ,.. , 

na. IIa de se esclarecer que proximo a confluencia dos rios Suia- 

I.Ussu e Xingu, na margem direi ta, os irmãos Cláudio e Orlando 

Villas Doas fundaram, em 1940, o Posto indÍeena Diauarum, loca 

lizado a 10.900m do marco n2 1 da eleba sub-judice, para fins de 
I 

atração e pacificação dos Índios Suyá, Juruna e Txucarramã'e; por 

tanto, havia proximidade ou presença de pelo menos três grupos 

indÍzenas além da existência de um Posto Indígena. 

Por outra parte, houve a partir de 1952 um movimento 

nacional pela criação do Parque do Xingu, que segundo Davis: "Em 

19G2, essa nova filosofia indigenista tornou-se realidade quando 

o vice-presidente do nrasil convocou uma mesa redonda para deb~ 

ter a criação de um parque nacional indigena na Bacia do Alto 

Xin,e:u( ••• ). Em 27 de abril de 1952, o Drigadeiro naimundo Vas 

concelos Amoim, Helo:isa Alberto Torres, Orlando Vil.las Doas e 

Darcy ~ibeiro submenter~~ um documento legal ao Vice-Presidente 

pedindo o estabelecimento do Parque Uacional do Xingu( ••• ). O 

Parque seria uma experiência incomparável de proteção às tribos 

e aos habitats naturais que estas ocunavam (grifo nosso) contra 

'. 
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ocupavam (grifo nosso) contra os~perigos de uma sociedade em meio 

a uraa rápida transformação econÔrnica."(1978:77) 

:::m Tiibeiro temos: "o projeto de criação do Parque Indí 

gena do Xingu ( ••. ) foi aprovado pelo vice-presidente Caf~ Filho 

em Hl52 ( SPI 1953: 98-lOG) e compr-e endã a uma área mui to maior do 

que a que f'o L finalmente demarcada ( 22 mil' Kir?) ·~ ( 1979: 19). 

Parece que apesar de todas essas evid;ncias .o Estado de 
, - , 

Hato Grosso preferiu ign<:lra-las alienando nao soa gleba em ques- 

tão, mas· toda a região do alto Xingu, inclusive o ~ocal onde se 

encontrava e se encontra o Posto indigena Diauarum. !~ Parque In- 
, , , 

digena do ~angu - cujo terri torio e de 2. 781.004 ha , - foram ti- 

tulados pelo rstado.de :;~to Gro~30 430 lct~s, no período compreen- 

dido entre 195S a 1965, abraneendo uma área aproximada de 1.800,000 

hectares. 

42 - tm que data terrasocupadas por indios passarrun a 

incluir-se entre os bens da União? A gleba sub judice foi-vendida 

pelo ~stado antes dessa data? o que foi certificado no despacho . 
de vistos e examinados proferido no processo administrativo de a- 

lienação da gleba sub judice? Houve rêclamação contra a medição, 

demarcação ou a venda, por parte da União Federal, no que concer- 

ne à gleba sub judice? 

A data em que terras ocupadas por idnios passaram a in 

cluir-se como bens da Uniã~la Constituição Federal de 1967,mas 

quanto ao ·direi te/dos Índios :;obre suas terras "são reconhecidos 

como direitos 'ori.rinários' .l.l. (g.n.). Este é o reconhecimento de que. 
tais direitos derivam de um fato histórico - o de terem sido os 
Índios os primeiros a ocuparem o Drsil - e não, como erroneamen 

te mui tas vezes se pensa·, da situação de fraei.lidade e desprote 

ção em que se encontram. são direitos conolo~icamente anteriores 

ao Estado Drasileiro (g.n.) que os reconhece e regula." (Cunha, 

ADA, 1988: 5) • 

110s direitos especif'icos dos Índios fundamentam-se numa 

~-------~~----~- ·~~ -,-----~ 
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fundamentam-se numa situação histórica. igualmente específica: que 

eles erarn os senhores destas terras antes· dos colonizadores,g.n.) 

Se isto é coisa que pouco se invoca hoje, existe no entanto, uma 
, "' ; ;, 

solida tracliçao juridica que o sustenta: Frei Francisco de Vito- 

ria, dominicano espanhol, do século XVI, considerado um fundador 

do direi to internacional, não só ar-gumen t ava que os :Í.ndios eram 

'verdadeiros senhores (de suas terras) pÚblica e privadamente mas 

até que o Papa não tinha autoridade para atribuir os territórios 

da América à Espanha e Portugal. Quanto ao alegado (na epoca)'di 

reito de descoberta•, ele era tão injustificado, argumentava Vi 

tória com humor seco, quanto se os Índios ~~ericanos houvessem 

'descoberto• os espanhóis e se declarassem, por tal razão, senho 

res destes."(Cunha 1986:159-160). 

"Juristas como I1endes Jr. (1912) e Otávio (1930), estes 

em conferências diante da Academia de Direito Internacional de 

Haia, sustentam argument~ç5o que vai no mesmo sentido, lembrando, 

o pr-Lme Lr-o , que o ~!}ato é um titulo cÔngêni t9_~~-!?.f'~Se t~.~= - ' •.. - torial, ~no sujeito a leeitimaçao em contraste com a ocupaçao 

que é Uhl título adgui~ido(g.n.)". (Cunha 190G:1"59-1GO)~ 

r.r11 Davis te:...os "( ••• ) o Parque nacional do Xingu 

enfrentou duas grandes ameaças. A primeira for· uma tentativa do 

Governo do rrato Grosso de fornecer concess3es de terra no Par 

que a companhias e especulatlores imobiliários. Uma investigação 

feita pelo 8PI em 1954 (g.n.) revelou q~e mais dé 6 milhões de 

hectares pe terra já haviam sido transferidos desse modo, e que 

a propriedade legal sobre mais de 75% d~ ~rea separada do par 

que passara a outras mãos. 'Atra:vés de urna campanha pela impren- 

sa, mobilizada pelos imrãos Vilras-Doas· e por um p~queno g~upo 

de funcionários do SPI, _divulgou-se a extensão dessa usur,pação 

de terras, eo Governo Federal pressionou o I:stado de r,1ato Gros- 

so para que anulasse. os t:Í tulos anteriormente conce 

didos. Por sorte, essa rápida intervcmç&o do Governo Federal te- 

ve sucessa, e inteEridadc do Parque r~ciopal do Xingu foi pre 

servada na época". ( 1973: 77-78 ) .• 
~ 

Como podemos observar houve intervenção da União para 
anulação de títulos concedidos pelo r:stado der.rato Grosso até 

"•. . . -- ... ~ _ •..•.. 
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títulos concedidos pelo Estado de nato Grosso até 1954. 

52 - A eleba dos autores situn-se na rnargem direita do 

rio Xin3u, na regiio compreendida entre a raargeo esquerda do 

ri.o_· Sü.yá-:1 :1ssú e o rio Uavi ou. i',~orena? I:ssa •. região é a me sma. 

onde se locnliza u gle~a que foi objeto da Açio c!vel Originária 

n2273, já julgada pelo ~upremo Tribunal Federal.? Ao se manifes 

tar sobre o laudo judicial, apresentado na Ação cível Orieinár~a 

259, a ppocuradoria da nepÚblica em Ilato Grosso deixou dito que 

n~~~aregião onde se situa a gle::ia dos autores, do dr. Oswaldo 

Daunt ~alles do Amaral, e de Arnaldo dos Santos Cerdeira, já de 
sapropriou terras de oais <le 30 (trinta) proprietários? 

G2 - A gleba sub judice, na ocasião da alienação, era , 
ocupada por Índios? Idem, na data da vistoria? os Índios Kayabi, 

que atualmente habitam a margem direita do nio Xingu, na região 

onde se localiza a gleba dos autores, foram transferidos para 

dentro do Parque do Xingu? Qual a região imemorial, ou tradicio 

nal, era que habi travam os Índios r-:ayabi? r:m que d.atas esses· Ín<.lios 

instalaram suas aldeias na região onde se situal as glebas dos 

autores? 

Sim. A gleba sub judie~ está encravada em habitat tra 

dicional de Í.dnios. O :fatqpe O$ Ínclios I:ayabi terem sido trans 

f'ericlos para a reüião onde hoje constitui o Parque, a p?,rtir de 

1955, uão que dizer ne cc s sar-Lamen t c que o espaço ocupado pe Lo.z 

.i:1~:i,J~ trci.1.:.:f'1~ri(;0...; ,12'.o consti tuisse habitat tradicional de ou 

tros zru~os. .,... - ' . .,_ . .. ~, quanuo ~- vis~oria, ach~-sc respondico no quesito 

n!! 3. Iro que tange aos Índios I~ayabi, cúe t em suas casas· at_ual 

men t e na mar-gera c!irei ta _do rio ~~ineu, e .. os demais Índios Lns ca-e 

lados no Parçua Indígena do Xin2u, t~mos era Ribqiro sua hist6ria 

resumida -e- "Outir-o 5rupo tupi, os !Cayabi, ingressou no norte do Par- 

que cm 1955-GO (g.n.) vindo do rio Peixoto de Azevedo, rio dos 

Peixes e db Teles Pires onde sofreu o assédio de coletores de se- 

. ' ,-s. ~ •. 
; i I I 
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onde sofreu o assédio de coletores de seringa e poaia (GrUnberg 

1966: .14). 1 Grupo mui to aguerrido atacava os Dakaã r-L do rio !!ovo 

eco Paranatinga até ser ~acificado pela primaira vez, em 1924 

e, )ela seeunda em 1942 ( Simões l 9G3: so-ui ) . Os primeiros (Kaya 

bi) fizeram relações cocos Villas Doas em 1950 no rio Peixoto 

de Azevedo e de a.as, apr-ox í.madamerrt e 40, mudar-am-cse para as pro- 

xi;:üdades do Diauarur.1 em 1955 (z.n.)( ••. ) I:;;1 19GG, novo grupo 

se transferiu do rio dos Pe Lxe s para o Pa.r-que , sesuido em 1970., 

p o r' ou t r-a .,nlrcE:la ela tri,)o, essa originár·ia do rio :::ão Dc11e<li 

to 1 .(Aeostinho 1'.J72:3G5)." (r:.ibeiro 1979:29). 

Os Í.ndios ;~ayabi, hoje ocupara a rezião onde se encon 

tra a gleba sub judice, local que não constituía seu território 

imemorial, mas hàbitat tradicional de Índios. 

72 - rra ocasião do levantamento fundiário do Par-que 

IndÍg1na do Xingu, efetuado pela FUHAI, a região onde localiza 

a gleba ~ub judice ~oi excluid~ do ~abita~ iillemorial dos Índios 

De que forma isso se comprova? 

8Q - Os autores, através do.poder de policia, foram 

impedidos de ter acesso à gleba de sua proprie9ade? Em que ano? 

Em que ano se deu apossamento administrativo ou manu militari? 

A União Federal, sem desa~ropriar, incluiu a gleva sub judice 

dentro dos limites do Parque Indigena do 1angu? 

9Q - Os limites geográficos definidos pela União, em 

1961, ao criar o Parque, abrangiam a região dos rios formadores 

do rio Xingu? Essa região se con:funde com aquela onde está si 

tuada a gleba sub judice? 

102 - Ho ano de 19Gl, antes- de serem transferidos ou 

levados para dentro dos limites do Parque, onde habitavam os Ín 

dios Suyá s: os Índios Krenhacãror·e? As regiões, onde habitavam 

esses Índios, naquela data, forrun incluÍd~s dentro dos limites 

do Parque Indigena do Xingu? Essas regiões se confundem com aque 

la o~de se localiza a gleba dos autores? Onde se instalaram os 
Índios Suyá após serem levados para dentro dos limites do Parque? 

... ·t;. ~\."-• 
t ,. 
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dentro dos limites do Parque? 

Ha época da criação do parque, os Suyá tinham sua al 

deia nas nargens do rio Paranalba (ou Goconte) afluente do rio 

Suyá-i!issu. Os lirni tes do lado leste do Parque passam próximos 

deste local. t importante notar que o habitat de um grupo, como 

no caso Guyá, não se reduz~ sua aldeia, assim como wna fazenda 

não se limita a sua sede. O Índio tem como habitat o espaço que 

inclui sua aldeia, roças, lugares de acampruncnto, lugares de ca 

ça, pesca, lugares mitices·- enfim todo espaço - meio ambiente - 

necessário à sua sobrevivência f1sico e cultural. Como eles(Suyá) 

af'irr.1am q:ue nunca deixaram de navegar pelo Xingue que na região 

intermediária entre os rios Suyá-Hissu, Parana:i.ba e Xingu eles 

caçavam animais e coletavam frutas e matéria prima para a confec 

çã"o de seu artesanato, . essa região faz parte de seu habitat. 

Engracia de Oliveira, na obra "os Índios Juruna do Al- 

to c3crcvc a :1::..stÓria elo Po s t;o Indigena Diauarum,que lo- 

caliza-se "no rio Xingu, pouco abaixo da foz do Guyá-Missu, sua 

área de influência abrange os Índios Juruna, Kayabi, S~yá, Trumai . 
e 'l'xucarramãe. :Cste posto foi estabelecido pelos irmãos Villas 

:Coas em fins cJe 1948, c.;uanclo da atração dos Índios Juruna. Visa 

va também servir de ponto de apoio para. incursões de pacificação 

dos ind:tos 0uyá e Txucarrarnãe. Anos mais tarde veio a servir co 

rno ponto de fixação dos Kayabi, atraidos do Telles Pires para o 

Xingu. Foi estabelecido em anti~o sítio de aldeia Suyá (g.n.) e, 

em períodos diversos, tem abrigado uma população- mista formada 

pelos Índios que estão sob sua área ele influência •. " 

45). 

(s/d:44- 

Ainda a respeito do Diauarurn, podemos citar Orlabdo e 

Cláudio Villas Doas·. em ·sl!a "Viagem Pioneira pelo I1ari tsuá11, quan- 

do escrevem sobre a Expedição TioRcador-Xingu: "Diauarurn o 
sol já se escondia quando atingimos o Diauarum ( ••• ) na foz 

d ('O , Hi o ..:iuya-, .• ssu, afluente da mareem direita do Xingu. Diauarurn 

~J: ~ ~. ~., . .. . ~ ~ 
1, ~ • 
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margem direita do Xingu. Diauarum antieo lur,ar de aldeia Suyá 

(grifo nosso) é ura dos mais hist6ricos do Xingu. Foi aqui, em 

1884, que· a expedição composta por 20 soldados, comandados pelo 

capitão Castro, ( ... ) . , 
conduzindo o grande et?ologo Karl von 

den Gteinen, encontrou os indas Suyá ( •.• ). r.ro Diauarum en 

contramos sinais muito recentes ~e Índios, talvez Suyá (grifo : 

nosso) ou outros que tenham subido o :;a11gu~ Para testemunhar lá 

estava~ sinais de fogo em torno dos amassados pés de macaÚba. 

( ••• ) enquanto o r.iotorista fazia revisão nos motores das embar- 

caçÕes fomos a( ••• ) parte alta do Diauarum visitar os lugares 

onde outrona estavam as malocas Suyá (grifo nosso). Tacamã que 

conhece com minúcias a história desta aldeia,· ia explicando. 

( . . . ) , , 
'Ali começou o indio - era casa de Tacara. riais adiante 

a do velho Cocor6. ( ••• ) o mangabal é longe e os pés de pequi 

lá estão•. Com atenção acompanhavamos a narrativa de Tamacã. 

•os Suyá eram muitos• - Prosseguia. 1 Seus inimigos Hiarrã, 

Yaruma já tinhai~ sido aniquilados por eles. Restava ainda os 

maritsauá, com quem às vezes lutavrun. Certq dia, surgiram• da 

mata outros Ídnios. Cercaram a aldeia. Subiram nas árvores e 

começaram a chamar os Suyá. Diante da surpresa! as mulheres e 

crianças choravam. Os homens perceberam a superioridade dos a 

tacantes, se recolheram às casas. ( ••• ) Os outros gritavam: 

'Venha Cacarô. Os Txucarramãe são bravos.'"(In. Rev. Atualidat=.t 

de Indígena, ng 5, rrar/Abr. 1979:19-20). 

:uyá-IIissu, do 

ponto de vista de ocupação humana: em l~B4 von den Steinen en 

controu os Suyá numa aldeia perto da emboc adur-a do rio Suyá:-His- 

su. 

Quanto ao surgiraento dos Suyá, Geeger nos. apresenta 

os seguintes elementos: 11rrão existe uma data prevista para a 

chegada dos Suyá ao Xingu. A partir do número de aldeias( ••• ) 

l 
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A partir do número de aldeias( ••• ) e do comantário Suyá, eu es 

timaria que ocorreu entre 150 e 200 anos atrás. 

11( ••• ) Os Juruna e os KayapÓ setentrionais entraram na região no 

final do século dezenove pelo norte, pressionados pela expansão 

de fronteiras. Ambos a t ac ar-arn qs suyá na aldeia. d ( corresponde 

à at~al localização do Diauarum, nota da perícia). Os Suyá trans 

feriram-se, então, para uma região poucos quilometras acima do 

Suyá-IIi~suu. ( 1980: 160) • 

Porém em 1912 foram novamente atacados, dest~ vez pe 

los Juruna com quem vinham mantendo relações amistosas."Essa a 

mizade, porém, não durou muito tempo, por motivo que os Índios 

hoje.não sabem esclarecer. Os Juruna, ~azendo uso de rifles 44, 

que traziam do baixo rio, atacam os Suyá, obrigando-os a aban 

donar o diauarum e a se internarem no Paranajuva. A nova aldeia 

neste rio, localizada uns 40 Km acima da ~oz, recebeu o nome 

de Iamuricumá. Passado algum terapo, um outro ataque dos Juruna 

obriga os Suyá a novo desloca~ento, agora para o alto curso do 

rio, onde permaneceram ne~raÍdos durante longos anos." (Villas 

Doas_, 1979.139). 

Con:forme 8eezer, o ano do massacre q~e expulsou os 

Suyá do Diauarum foi 1912, e em 1959 eles retornara.o trazidos 

pelos irmãos Villas Doas; port~to, retornaram para o interior 

de seu tradicional habitat • 

\ 

... Concluindo podemos dizer que a pr-e seriç'a indigena na t: 

região está comprovada historicamente desde 1884, quando Karl 
, •.. ~ , 

von den Steinen encontrou os Suya instalados na foz do rio Suya, 
' 

-t-tissu ou Paranajuva. Dessa aã de'La eles· se locomoviam par-ax as 
' 

diversas partes de seu habã té.t :através do rio Suyá-!,Iissu e ,prin 

cipal~ente, pelo Xingu - além das incursões por ~erra. Os rios 

não era.o e não são obstáculo, mas caminho que facilita sua lo 

comoção. Segundo informações in loco: "O rio Xingu sempre foi 

1 .:J, 
. ·l 
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"0 rio J:ingu sempre f'oi navegado por nós ( Suyá)". 

Algo diverso ocorre com os Kreen-Akore que, segundo 

Ribeiro: "Em 1972/73 foram pacificados( .•• ) trazidos para den- 

tro do Parque pelos irmãos Villas Doas, com a ajuda d~;-Suyá e 

Txucarramãe.11 (1979:31). Uessa época se localizavam na bacia do 

rio Peixoto de Azevedo, tributário do Teles Pires, no traçado ~ 

da rodovia Cuiabá-Santarém. 

Assim podemos concluir que enquanto a região habi- 

tada imemorialmente pelos Kreen-Akor~ ficou ex~luida do parque 

a região habitada pelos Suyá ficou em grande parte incluida. 

Se, por um lado, os Suyá se retiraram estrateglcamen 

te rio Suyá-rtissu acima, estabelecendo-se no igarapé \/awí ( cf. 

Fri1;:el, 1.9G9: 114), f'oi por questão de sobrevivência ante a .emea. 

ç a de grupos hostis que)1ão --0~1ueriam tão próximos. uão havia 

pois,e~paço y~zio e sim uma oroxirnidade oossivel em termos de 

aldear.1entos. 

(Ver anexo, mapa: "~IigraçÕes Suyá). 0.1vuA-,o 4 - 

11.º - Quais os motivos, que após a criaçÕà. do Parque 
-I 

Indígena do Xingu, levaram a União Federal e a FUUAI a transf'e- 

:r:rirem os Índios para ,dentro "" ":" ~-imi.te::r Essas ~ransf'e 
rencias tem descaracterizado areas ate entaot imunes da pre 

t 
sença indieena? r:ssas transf'erên.cias de Índi~s tem contri- , ·,. 
buido para eerar situações conflitivas, como a do caso sub 

judice? 

... 

< 
\ 

t Importru1be lembrar que n~o foi com a criaç;o do Par- 

que Indígena do ;Cin,o;u que se criou um habitat indígena, mas 

l 
•. ta, .. 

l' 
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•. 

um habitat indígena, mas sobre parte de um habitat indígena se 

criou um Parque. 

Quanto aos Kreen-Akore, transferidos para dentro do 

Parque, recorremos ao esclarecimento de Ribeiro. "Assistidos 

por funcionários da FUHAI, os Kreen-Akore construíram uma nova 

aldeia distante da estrada, mas.não resistiram à tentação de con 
tatar os veículos que trafegavam na estrada (aberta ao trânsito 

em dezembro de 1973), para receber presentes. Isso levou a FUNAI 

a decid~r sua transladação ao PIX. Dois anos antes contavam com 

uma população de 135 a 140 Índios. Destes, 79 foram levados ao 

PIX em aviões da FAB, entre os quais muitas crianças Órfãs loca 

lizados junto a uma maloca Kayabi.11 (1979:32-33). 

122 - Qual o valor do hectare da gleba de terras dos 

autores, na data da pericia? Qual o valor de sua cobertura flo 

restal, tendo e~ vista maàeirus de lei economic~mente aproveitá 

veis? tendo em vista tais valores, e a dimensão da gleba dos au 

tores, qual o valor total que o perito a~ribui; mesma? Qual o 

valor que os autores teria1.1 de p aga r-, no uuní.c Ip í,o çj.a r:.:.r,ra do 

Garças, para.adquirir uma eleba com as dimensões e caracteris-. 

ticasda sub judice? 
. ...• 

Qt!!:D!TOS SUPLi:1 ;:ZUTATIES DO AlfTOn 

13~ - a) - l!o proces:;o adr.linis::rativo, que se encontra 

Trin-n,·~~·,, -,•.-.nrmumo D~ m.,n,.,. <• D,.. ••• "'O r-noc-•C"'o 1 t .. no ..i. •• J...\,1r1.. - ••.•• oJ ..•...•. ..i. .•••••••• ~ , •• t._u ,., ,,.,,. '"'· ~..J , e re a ivo a. 

al:!.enação da gleba de terras aos autores pelo :estado de nato Gros: 

so, existe algum documento ou qualquer indicação que vincule a 

venda da refe~i~a tleba a ~l~~µa daa firmas concessionária~ arro 

ldus pelo. FUl:AI às i'ls. · 2 .123-2 .125 dos autos? b) - Essa gleba, 

mediante o pagamento do seu preço ao Estado de· Mato Grosso, foi 

vendida diretamente pelo Estado-membro ao autor varão? e) - Qual 

a áre.a =. gleba que o Estado de Mato Grosso alienou ao autor? 
d) - em que data? e) - O Titulo Definitivo de propriedade encon- 

. ,. 
i.• .•• , 

.1 ,. 'l - .. __ - - --· _.. __ .,,. ..•. .,. •l 1' • ,, • i'. ... -~ .• 
..__ L~.!!Là,..- ""--~"'~~l l,_ 
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de propriedade encontra-se transcrito no Cartório de Registro de 

Imóveis? f) - O Decreto nº 50.455, de 14 de abril de 1961, que 

criou o Par~ue nacional do Xingu, em seu artigo 5º, previu a de 

sapropriação dessa gleba pela União Federal? g) - a gleba do au 

tor, na data cm que foi editad~ esse Decreto, foi incluida den- 

tro dos limá. tes do "Parque rracional do Xí.ngu "? h) - O aut dr- pro 

curou junto à FUNAI uma solução administrativa para resolveres 

se problema de desapropriação? i) - Qual foi a alternativa por· 

ele proposta às rés? j) - O problema foi solucionado? 

14º - a) - A reeião onue se encontra situada a gleba 
, 

~o ru1tor, isto~, na margem direita do rio Xingu, entre a margem 

esquerda do rio Suyá-rtissu e a margem direita do rio ,Morena ou 

Uavi, ambos a.fluentes da margem direi.ta daquele ( r~o Xingu), foi 

objeto de contratos de concessão entre o Estado d.e Mato Grosso 

e aleuma daquelas firmas arroladas às fls. 2.123-2.125? 

b) Lsses contratos de concessão alienaram terras devolutas do LS 

tado de rrato Grosso para aquelas firmas? e) - Qual era o onjeti- 
' 

vo desses contratos de concessão? d) A União Federal chegou a 

requerer ao Supremo Tribunal Federal a extinção da ação a que.se 

refere a fotoc6pia da petição de fls. 2.118? eJ - Em caso bosi~ 

tiva, porqúe requereu essa extinção, e qual foi o motivo al~gado 

pela União Federal para tal requerimento. 

MAIS QUESITOS SUPLEJ.!I:IJTATIES DO AUTO::l ·~ .... 

152 - a) A g1.eba sub judice, quando o Estado de Matq_ 

Grosso a vendeu ao autor varão, ·era, ou· não, ob'j e t o de posse de 
\ , , { , 

silvicolas em carater permanente? b) - Os indios Kayabi assenta- 

ram suas aldeias na região da localização da gleba sub judice? 

e) - A partir de que ano? d) - Qual a ragião qnde se localiza, 

ou se localizava, o habitat imemorial ou tradicional dos Índios 

Kayabi? 

_ 'lit./ 
• 

H 

. . . 
I· ,. . f .. " 
' l• ~ 

~' 1 ,, !J 
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ou tradicional dos Ídnios Kayabi? 

A gleba sub judtcc, quando o Estado de Mato Grosso ven 

deu.ao autor varão, estava encravada dentro de territÓr~(ver res 
r.-Ti~ 

posta ao quesito n2 4) inai~ena. 

Os Índios Kayabi vieram para o Parque Indígena do Xin 

gu a partir de 1955; com a criação do Parque em 1961 diversas 

aldeias Kayabi foram incluidas dentro de seu perímetro. 

O habitat imemorial dos Kayabi é a região da bacia do 

curso médio e superior do rio Teles Pires, toda a bacia do rio 

Verde e do rio dos Peixes e região intermediária. 

A gleba sub judice, bem como os outros 479 lotes titu 

lados pelo Estado de f.lato Grosso, estavam encravados dentro de 

um território indígena. 

Os Índios Kayabi se estabeleceram a partir de 1955,na 

área onde foi criado o Parque Indigena do Xingu. Diversas al 

deias Kayabi foram instaladas na região da localização da gleba 

subjudice na década de 60. 

16º - a) - Uo ano de 1959, qata em que o autor adqui 

riu a sua gleba de terras do Estado de nato Grosso, e de confor 

midade com a nevista do rruseu Paulista, em que local os Villas 

Boas Contataram os Índios 0uyá? b) - esse local foi incluído de~~ 

tro dos limites do Parque Indígena do Xingu? e)~ Faee a infor 

mação 161 da FUT1AI as terras do Parque eram habitadas tradicio 

nalmente pelos Índios Suyá, ou estes foram para lá deslocados? 
d) - Os Índios Suyá foram transferidos para dentro dos limites 

do Parque Indígena do Xingu? e) - Uo ano de 1972, segundo See 

ger, quantas eram as aldeias dos Índios· Suyá dentro do Parque 

Nacional do Xingu, e quantos eram eles? 

a)"( ••• ) em 1959, após 75 anos de isolamento, eram os 

Suyá novamente visitados por civilizados, desta feita,porém, pe 

los irmãos Villas-Boas e em sua nova aldeia no rio Soconte:(ou 

ParanaÍb~ou xoconte - n. perito), afluente do Suyá Missu11 (Rev. 

-------- ·------~---~-:--;-'------:---- 
::- ·:·: .::·,·. ,,, •:t.:. •, 

,·:c.J;~l~!~) _,. :;.~~;;:.it~ -, {i~~Sui~::. l- 
i 
r ~. 
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afluente do Suyá Missu" (Rev. do Museu Paulista, n. XIV:86). 

b) O local da aldeia Suyá,do rio Socante não foi in 

cluido nos limites do Parque Nacional do Xingu; estava vizinha 

dos mesmos - mas o habit~t de um povo não se reduz a sua aldeia 

(ve·r resposta ao quesito n2 10). 

e} Conforme a informação n2 161 da FUNAI temos: 

1. "No passado a população da tribo (Suyá) era consideravelmente 

maior, incluindo muitas aldeias - duas no Xingu (g.n.)"(fs.2220) 

2. "Esses Indos Suyá não habitavam tradicionalmente. a região do 

Parque do Xingu, mas foram para lá deslocados" (Fls. 2225) 

3. "( ••• ) os Suyá foram encontrados por Steinen às margens do 

rio Xingu. Atualmente ocupam o curso inferior do rio Suyá-Missu, 

afluente direito do Xingu". (Fls. 2225) 

4. "( •.• ) os Villas Boas sugeriram e conseguiram que os Suyá mu 

dassem suas aldeias para dentro do Parque". (fls. 2225) 

5. "Atualmente só a área do baixo Suyá-Missu se encontra dentro 
da área demarcada do Parque." (fls. 2227) 

6. 110s Suyá perambulam e pescam nas áreas adéiacentes e ribeiri 

nhas ao Suyá-f.lissu." 

Segundo os dados acima, extraídos da informação n2161 

da FUNAI, podemos concluir tanto que: os Índios Suyá habitavam 

tradicionalmente as terras do Parque como, que foram para lá 

deslocados. 

172 - a) - Os Índios das tribos Kayabi,. Suyá, Krenha 

carore e Tapaiunat foram trans~eridos para dentro dos limites do 

Parque End l ge na do :angu e depois que que ele foi criado? b) - 
- 

Em que datas aproximadamente? - ' e) - Quais as regioes onde habi- 
' 

tavam as referidas tribos de Índios antes dessas transferências 

ou traçÕes para dentro do limites do Parque? d) - Essas tribos 

atualmente estão localizadas em regiões à margem direita do rio 
Xingu? e) - IJo mapa do CIIU - COIJSI:LHO IIJDIGEHISTA IIISSIOUÁRIO 

(anexo) esses Índios se localizar~ nas regiões coloridas de verde 

1 ! 1 

·! i'.; . ,: 
',Í ~. Í 1 ' 

1 
, ~ •, 

'·i J ::~ >. ·!'·· ,·: 
• ·1 ". '~ :;:(' 
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1
. . .. ' i .. ; ' '.. . .1.: ; . 
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coloridas de verde e de amarelo? f) I:r,1 qual dessas cores está 

assinalada a re3ião onde se localiza a gleba dos autores e gleba 

do dr. Oswaldo D. Salles do Amaral (ACOr n2 270)? 
l 

a) Os Kayabi f'oram para k. região do Parque a.partir de 

1955. b) Os Kreen-Akore em 1974/75. Os Tapaiuna em 1970. 

e) os Suyá tinham sua aideia no rio Soconte, sendo que 

habitavam un território que se confundia em gr-ande pa~te com o 

atual Parque Indigena do Xingu; '?s Kreen-Akore habitavam as cabe 

ceiras do rio Peixoto de Azevedo no traçado da rodovia Cuiabá-San 

tarém; os 1:ayabi tem co1.10 habitat imemorial as bacias dos rios Pa 

ranatinea, Verde, Teles Pires, e dos Peixes e re~iÕes intermediá 

rias, sendo que parte deles já se encontravam na confluência dos 

rios Arraias e Ilanitsauá-Hissu por ocasião da criação do Parque. 
. .•. d) Ver mapa Cedi, anexo n21 • 

e) Conforme o mapa do CIIrI/32, apenas localiza o aldea- 
, 

mento dos kreen-Akore e Suy a na margem direi ta do rio X.ingu, na 

vizinhança da í'oz do rio Suyá-rrissu. Conforme o mapa do ciqI/05, 

na mar-geri direi ta elo Xingu, local.izam-se as aldeias dos Kayab L, 

Tapayuna e !<reen-Akore. 

f) Deixo de fornecer a ·resposta por falta de melhor a- 

cesso ao documento correspondente, cujo colorido não aparece na 

cópia ~ue dis~. 

lô!l - a)- A gleba dos autores está corretamente plotada 

na planta anexa (doc.n2l)? o)- Essa planta confere com a localiza 

ção que se encontra na planta cadastral do Ir!TEmí/,.T - INSTITUTO DE 

Tr:rrnAS m:~ r.i.ATO Gnos:::o, e r-ef'e r-errbe -.::o Pa.rçl~e 
. 

indigcna tlo Xingu? 

e)- quaâ a distância que r.icde La , p e La mar-gem direi ta do rio 2:ingu · 

com, digo, que medeia a gleba sub judice .. até a divisa da gleba do 

Dr. os,,aldo Daurrt Salles do Arnar-a.l ? e) - r:ntre que coordenados 

geogrÚ~icas se localizo. ·a glcõa dos autores? f) Os paralelos entre 

os quais elas se localizo. corres~ondcm ao yerimetro do Parque In 

di.gena do ;angu def'iniclo no Decreto n!l SO. 45!:i, üe 14 ele abril 

• h •• : ·- 

~ ., o ,.. 

... ·t f ~·1·;_ 
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de 14 de abril de 19Gl, que o criou? 

19Q - a) - A eleba dos autores localiza-se na região 

assinalada em cor verde nos mapas anexos (does. nQs 2,3)? b) 

- rio rnap a do cnu - con::::::curo ~ nmrcr:rJISTA IUSSiotJÁIUO, ora ane 

xo a esta petição, extraido da obra "ÍtJDIOS Er1 HATO GROSSO" t na 

reeião em cor verde que correspGnde a localização da gleba sub 

judice, a que tribos de Índios pertencem as aldeias aí instala~ 

das? c ): - r:ssas tribos de Índios foram transferidas para dentro 

do Parque do Xingu? d) - :Cssa obra foi publicada em que ano? 

e) - Conferindo-se a lista extraída cessa obra (doe. 4) qual o 

número de aldeias dos Índios Suyá, qual a sua população, qual a 

fonte e data de quem forneceu as informaç~es? 

Prejudicada. Oi mapa que se encontra no Dossiê "Índios 

em Mato Grosso" (1987), não é do CIMI, conforme cita o quesito 

n2 19, e sim do CEDI (ver xerox anexo). 

2QQ - a) Qual a área territorial do Parque Indigena 

do Xingu? b) - Quantos Índios habitam ·atualmente a área d; Par-, 

que? e) Qual a relação proporcional indio/hectare das terras 

por eles ocupadas dentro do Parque? d) Quantos hectél:res o ES 

TATU?O DO Innro entende serem necessários e destina aos Índios 

aculturados, ou não? 

a) 2.642.008 ha do PIX (Indios em MT:133) 

·b) 1.100 Índios é a população atual(L984) do PIX. (id. 

135). 

Quanto à relação ha/indios, temos em "Terras Indigena·s 

do Brasil": "Os fatores que 9Il1 grupo étnico considera como bá 

sicos e necessários par~ integrar o seu territ6rio dec0rrem de 

coordenadas culturais e particulares, provenientes de seu sis 

tema econômico, de sua forma de parentesco e organização social, 

de sua vida cerimonial e r~ligiosa. Uniformizar.todas essas 

variáveis através de um Único ã nd.í.c ao or- ri1JA ~RR0~ie genericamen- 

: ,. 
! .~ 1 1 1 •• 1 
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que associe genericamente um individuo a um dado montante de ter 

ra corresponde a um exercício inútil e perigoso de esquematismo, 

uma tentativa de criar uma ilusão de rigor que obscurece o avan 

ço do conhecimento e remete a falsasdireçÕes. ( ••• ) Ademais, to 

do analista sabe que as conclusões atingidas em grandes grupos, 

com o uso de dados agregados, não são a~1tomaticamente transpor 

táveis para pequenos grupos, onde necessariamente é preciso des 
tacar propriedades e necessidades especificas. ( ••• ) Mesmo ope 

rando com o indicador extremamente perigoso como a relação ha/ 

Índio( ••• ) os resultados mostram claramente que para a grande 

maioria dos Estados a média de ocupação por habitante de cada 

hectare de seu imóvel rural (g.n.) é bem superior à relação ha/ 
Índios verificada nas terras indígenas." (CEDI, 1987:17-20) 

212 - a) - Quantos anos decorreram desde a data da de 

marcação administrativa da gleba dos autores, cujos dados técni 

cos se encontram no processo administrativo arquivado no IIJTEn 

J.'J:AT, até a data da vistoria judicial a ser efetivada pelo peri 

to oficial? b) - Desde quando a gleba dos autores se encontra 

na posse das rés? e) Aos autores foi impedido acesso a gle- 

ba de sua propriedade pela FUIJAI? d) - Face o ... tempo decorrido, 

e não tendo os autores podido aviventar as divisas de sua gleba, 

é,ainda, poss!vel visualizar-se as mesmas? e) - t possível, da 
do o tempo decorrido, encontrar-se· os mar-co s a que se refere o 

Memorial Descritivo da demarcação administrativa.dessa gleba? 

f) - Em caso neg.ati vo, r-e aporide r' quera é responsável pelo desa 

parcciraento das picadas das divisas e dos marcos da gleba sub 

judice? g) - Esses marcos não.poderiam-ter sido arrancados ou 

removidos pelas rés, ou pelos Índios para ai transferidos, já 
que as rés estão na posse da gleba dos autores há tantos ano~, 

e in~ediram que estes a ela tivessem acesso? 

~22 - a) - Face a certidão expedida pelo S.P.U. - 

i t •. 

l . 
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expedida pelo S.P.U. - Serviço de PatrirnÔnio da União e a I:scri 

tura de Instituição da FUHAI a quem pertence o Parque Indígena 

do Xineu, ou seu acervo de bens? b) - tksse acervo de bens es 

tão incluídas as terras do Parque? 

QUI:SITOS SUPLr:m:nTAm::s ( Zoroastro e. Teixeira) 

232 - Lxiste superposição de títulos de propriedade so 

bre a área de terras sub-judice? 

242 - a) - Consultando-se o mapa de Orlando e Claudio 

Vilas Doas, inserido no livro "XIrJGU - TLRRITÓTIIO TRIBAL", de au 

toria daqueles irmãos, quais os Índios que ocupam atualmente a 

região localizada à margem esquerda do rio Suya-r.Ussú, a:f'luente 

da margem direi ta do rio ;~ingu? b) - Esses Índios, consul ~ando 

os peritos os elementos dos autos, tinham localização permanente 

nessa re~ião à margem esquerda do rio Suyá-russú quando a gleba 

sub-judice foi alienada pelo Estado de nato Grosso, ou foram pa 

ra ali transferidos? 

O mapa indica apenas a localização das aldeias Kreen 

Akore e seus vizinhos Suyá, na outra margem, em determinadÓ ano, 

o que não precisa a ocupação indígena dessa região. A ocupaçâo 
, 

soma, por sua vez, alem das aldeias e roças, os lugares de~ caça, 

pesca, coleta e todo o habitat que inclui os lugares míticos. 

_b) Os Kreen-Akore tinham localização permanente na re-. 

gião das cabeceiras do rio Peixoto de Azevedo, enquanto os Suyá 

mudaram de aldeia, mas dentro do habitat tradicional deles,ver 

resposta ao quesito nº 10). 

25º - a) Em depoimento judicial, prestado perante a 5ª 

Vara Federal de são Paulo, no ano de 1980, por Claudio Villas 

Doas, existe refer~ncia ~ transfer;ncia de Índios para dentro do 

Parque Indigena do Xingu? b) A gleba sub judice foi incorpora- 

' 1(Y 
1 
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sub judice foi incorporada ao perímetro daquela Parque? c) Em 

que ano? d) - Por força de que decreto federal? 

a) Sim 

Por outras fontes docwnentais h~ que dizer que os Suy~ 

por sugestão dos Villas Boast se transferiram para o baixo curso 

do rio Suyá-r.ussu t para fo.cili tar assistência. Os Kayabi, lide 

rados por Ipepori, que acatou a sugestão' dos Vilas Boas, migra~ 

ram das margens do rio Teles Pires para o rio Arraias em 1955 e 
posteriÓrmente estabeleceram-~se às margens do rio Xingu. Os 

Kreen-Akore, pacificados em 1972/3 fora.r.i pouco depois transla 

dados em aviões da FAD para o PIX, onde foram submetidos adi 

versas migrações até se estabelecerem. 

- , 1 
projeto de criaçao do Parque Indígena do Xingu. Em 1961 foi de- 

b) Em -1952, o vice-presidente Café Filho aprovou 
1 

o 

cretada a criação do Parque Indígena do Xingu, sob o n250455/61. 

Tanto no projeto, quanto no decreto, a gleb& sub judice se en- 
, f , 

contra dentro ào ~erimetro do Parque !ndizcna do Xingu. 

. 
ou dili1en- 

-::;'" r'G U' 11·-b.: ..... , .•.. ,t : • ...,l o r-La.l, i~·J.f...,.,,,.,1-? __ ,,,, ....•. ~, .•.••. ~ ..,L...., ••..• ""' -···-'· e-;. .•. 1 -~--e.A. 

A ex te:1s~o ou di.nen~5.o de u ... 
.... 

t•r.a..~:.. -Cé.-.tn ~nc.!,eena é o 

espaço necessário para a respectiva tribo poder suprir as neces 

sidades econômicas, e em que possa perpetuar seu modo de· vida e 

sua cultura. Assim, incluem desde á aldeia e roças, locais de 

caça, pesca, coleta, de acampamentos e os lugare~ míticos e re 

ligiosos. 

,, 
272 - Qual o critério adotado para esta aferição? 

O critério é que os Índios tenham condições de sobre 

viv;ncia fÍsico e cultural (ver resposta a questão anterior)'. 

~8~ - Antes da ocupação do território nacional pelos 

. ' 
!:. ' . r 

r 
1 1 .. ~· •. ' 

l ,f•l é'. ,· ~ ..,~ •. .. i·-. . _.,. t .. ·-- -· ---- ... 

-~ 
.. 

. ' - ::. - -·~ 
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territ6rio nacional pelos portugueses, poderia toda sua extens;o 

ser considerada "habitat11 imemorial inc.ligena? 

Podemos dizer que a questão indígena nasceu com o "des 

cobrimento" do Brasil e da América. O direito dos Índios é um di 

reito origninário e "decorre de sua conexão s6cio-cultural com 

os povos pré-colombianos que por aqui habitavam. 

"Interpretações maldosas alegam que assim seria indígena todo o 

território nacional. não é isto, obviamente, que a lei pretende. 

Ainda que houvessem evidências da presença de povos indígenas em 

um passado remoto em todo e em algum ponto especifico do terri 

tório nacional, isso por si só não definiria o conjunto das ter 

ras indígenas (ou qualquer delas em particula~~ 

"Para tanto, é condição necessária e suficiente a existência a 

tual de uma coletividade que se identifica qomo indigena e que 

se reproduz regularmente dentro de um mesmo espaço fisico. E pa 

ra tais grupos humanos - os quais muitas vezes foram deslocados 

para locais distantes de seus territórios tradicionais, quera 

ramente tiveram condições de sustentar - que a lei pr~screve o 

direi to sobre seu habitat, cuja destinàção exclusiva ·cabe ao Es 

tado garantir. Promover a demarcação da terra indigena é' tarefa 
da União, reconhecendo administrativamente o habitat de um· grupo 

ou comunidade tribal, viabilizando a continuidade econômica e só 

cio cultural daquela coletividade. 

"Nesse sentido é de se destacar o caráter humanitário e progres 

.. sista da. atual legislação indígena brasileira, preocupada em 

evitar que se repitam em pleno século XX a destruição fi.sica e 

cultural de povos inteiros, como ocorreu na África, na América 

e no Oeste Americano." (CEDI, 1987:5). 

Em Gomes Lemo s : "Hoje são cerca de 230 .000 Índi.os no 

Brasil, quando eram 5.000.000 em 1.500. Não somente morreram e 

foram mortos milhões de seres humanos, como se extinguiram para 

sempre mais de cinco centenas de povos específicos, de etnias, 

de cultura~: humanas que eram produto de ~ilhares de anos de e- 

li 
l· •. 

,. 
1 

. ,, 
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produto de milhares de anos de evolução e adaptação uo meio am 

biente fisico e social em que viviam. A humanidade perdeu com is 

so não só pelos valores e conhecimentos que deixaram, definiti~ 

vamente, de fazer parte de seu acervo, como pela diminuição da 

diversidade biológica que possibilita maiores chances de sobre 

vivência ao Homo Sapiens11• (1988:16) 

Acompanhando a reflexão,ao mesmo antropólogo, poucas 

páiinas adi ante frisa o segui....mte: · "A questão indígena se desen-· 

rola na.hist6ria brasileira com um saldo obviamente negativo pa 

ra os Índios. A n~ção brasileira se constrói sobre o p~trimÔnio 

territorial dos cinco rnilh3es de Índios que hav~a, suea o seu 

sangue e o t r-anaf'o rma ·;trii 'ouro vermelho' , na expressão de Padre 

Antonio Vieira, e recebe de doação e por osmose algumas das suas 

principais caracteristicas culturais. De troca, não resolve seus 

principais e atuais problemas de sobrevivência: a garant1a·cto . 

seu terri.tÓrio e a proteção de sua saúde, em grande parte vulne 

rável à epidemias que tanto os dizimaram." (id.ibid.:24). 

Leia-se ainda a resposta ao quesito n2 4. 

29º - De acordo com decisão do Plenário do Supremo Tri 

bunal Federal em ação idêntica (TITJ 107/461), elementos histÓri- 
• 1 ., ,r I ~ ~ • 

co-arqueolÓgicos-antropolÓgicos são dispenzá~~is pa~a se. apurar 

a posse permanenete dos Índios em determinado local ou região? 

Ou não? 

._ Prejudicada 

30º - Tais elementos não seriam importantes para ou 

tros estudos científicos? Ou se prestam.para provar a posse. per 

manente dos Índios? 

A posse dos Índios à terra, não deve ser apenas pro- 

vada~;mas antes reconhecida e respeitada pela sociedade nacio- 

nal. 

Urge evitar a política que foi registrada por Ribeiro 

! . 
.í.:,· .,.,. 
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registrada por Ribeiro em 1962: 11Muito mais do que as garantias 

da lei, é a falta de interesse econômico que garante ao Índio a 

posse do nicho em que vive. A descoberta de qualquer coisa que 

possa ser explorada é sinônimo do dia do juizo final para os Ín 

dios, que são pressionados a abandonar suas terras, (como oca 

so dos Kreen-Akore - n. da perícia) ou chacinados dentro delas. 

E as descobertas econômicas não precisam ser excepci~nais para 

que os Índios sejam saqueados." (1962:101 - apud Davis,1978:4) .• 

QUESITOS DA FUNAI 

a) Se a regiio onde se acha inserida o Parque Indíge 

na do Xingu é habitat tradicional cte silvícolas? 

O território onde está localizado o atual Parque In 

digena do Xingu é habitat tradicional de silvícolas desde antes 

de 1884 (primeiros registros de civilizados) até os dias atuais. 

Conforme Ribeiro, as "14 tribos que falavam lÍnguas 

distintas, pertencentes aos quatro principais troncos linguís 

ticos indígenas brasileiros (Tupi, Aruak, Karib, Jê) e uma lín 

gua isolada (Trumai), bem como sua homogeneidade cultural, cha 

mou a stenção de Karl von den Steinen e dos demais etn~iog~s que 

estudaram a região dos formadores do rio Xingu, a partir· da pri-· 

meira viagem de Steinen em 1884." (1979:19). 

"Num recente relato de suas experiências Orlando e Clá 

udio Vil las Boas assinalaram que em 1946 as trib.os do alto Xin 

gu viviam praticamente nas mesmas condições que o etnólogo ale 

mão Karl von den Steinen testemunhara em 1884. Em 1946, havia · · 

mais de doze tribos distintas na região·do Xingu, representando 

as quatro principais familias linguísticas aborigenes do Brasil. 

(Tupi, Ar-awak , Carib e Gê)". (g.n) (Davis, 1978:74-75) 

O Laudo Pericial, incluso nestes autos às fls. 351, 

confirma esta questão quando trata da "Imemorialidade da Ocupa 

ção Indigena da região do Alto-Xingu, Parque Indígena do Xingu" 

,, 
'l ., •• 

,, 
' t 11 '.· ,. 
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Parque Indigena do Xingu11.do qual transcrevemos um trecho: "Ob 

serve-se que tal ocupação (por parte q~s Índios)( ••• )·é ~fetiva, .•. . { .. 
, ; ~ - completa e continua isto em te,rmos, de area ae j a de. conaentracao -t1· , , 

seja de nerambula~ão, o que signirica que o território do atual 

~arque Indi.J'3no. é de ocupação Lmeraor-La L ;:inguana ser.1 vazios". 

Ainda C©nfirmando a imemorialidade do território onde 
( . 

se insere o Parque Indigena do Xingu, citamos àa recente publi- 

cação Dossiê "Índios em 1-1ato Grosso": "Os povos indígenas que ha- 

bitam agora o Parque. do Xingu ocuparam um território bem mais ex- 
1 

tenso do que o atual, contido dentro das fronteiras da reserva. 
1 l 1 . . ' 
1 1 

"Desde o contato com os primeiros brancso que subiram o rio Kuli- 
l ' t' i 1 1 
seu, um dos formadores do rio 
l ,. · L, · . t 1 
tnografico de um viajante 

' 1 , 1 
no fim do seculo passado 

i - - ~ingu nos anos quarenta, os povos do Xingu sofrerara uma forte de- 
1 

Xingu,' até o primeiro doc~ento e- . . 
• i 

e cientista alemão, Karl von den Steinen 
, ' l •. ' . . ,,.,. -· 

e ate os efeitos·da Expediçao R9ncador 

população e deslocamento que reduzi,:am seus territÓrios.11 (1987: 
1 Jl '\ » 

129) •. ' . ., 
l ' . ~ u 

1 r· f l J .,. 
' .. 

,. b) Quais e•quantos grupos de•origem ~erindia vivem ou 
, • 1 

viveram nas terras que compreende o Parque Indigena do~Xingu? 

. , -.e ••. 
Atualmente vivem 17 grupos de o~igem~amerindia nas ter- 

• 
rasque compreende~ Parque Indígena do Xingu; são os seguintes: 

Aweti, Kalapalo, Kuikuro, Mehinaku, Matipu, Nahukwâ, Suyá, . 
Yawalapiti, 

, , 
Kamayura, , -· Waura, Trumai, Txikao, Kayabi, Juruna, 

Metuktire (Txukarramãe).··(Cf. Franchetto Tapayuna, ... Krenakarore, 

e B., 1987:153). ,. 
Davis, quando fala da criação oficial do Parque do Xin- 

' . . 
gu pelo Congresso Brasileiro, diz que em 1961 viviam 1114-tr.ibos,. 

• l: l 

•.• l ' 
divididos em duas concentraçoes principais. Ao sul, em torno do 

Posto Indígena Leonardo Vil las Boas ( antes chamado- Posto Capitão · ·. · 
• • 1. 

Vasconcelos), havia 10 ·tribos com aproximadamente 700 pessoas: 

Kamayurá e Awe ti ( t'upi) , Kuikuru, Kalapalo, Ma tipuhi e N·af'uquá 

(carib); W-aurá, Mehinaku e Yawalapiti (arµwak) ·e Trumai, perten 

cendo 

• 1 
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.,..._ ... ..... _ .•. ~ '""' 

e,~ , L .•. r .. : ', - ... - . -- " ... 

,. ) ... e •.. ,e a litÍ3io pode ser concei~uada gomo te~ri- 

tório ind:i.sena no sentido histÓrico-antropolÓgico? 

Sim. V.er mapas de GUnther Hartmann nas páginas seguin- 

tes. 
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