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V ... ~. ESTADO DE MATO GROSSO 
~ ----~Tecnico Ju~~~RET ARIA DA 0USTIÇA 

PROCURADORIA GERAL DO ES'rADO 

., 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRtGIO SOPREMO TRI- 

BUNAL FEDERAL. 

, .. "' - .. 

O ESTADO DE MATO GROSSO, por seus representa~ 

tes judiciais, .&t. 6-i.ne assinados, consoante lhe facultam os arti 

gos 119, I, d, da Constituição Federal, e 59, IV, do Regimento I~ 

terno da EXCELSA CORTE, vem propôr uma ação ordinária de indeniza 

cão (desapropriação indireta) contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO !NDIO - FUNAI, litisconsortes ex vl da Lei n9 6.001/73 

(ESTATUTO DO ÍNDIO}, e pelos seguintes fundamentos de fato e de 

direito: 

DOS FATOS E DA LEGISLAÇÃO 

1 • Q ESTADO DE MATO GROSSO, pelo artigo 64 da 

Constituição da República de 1.891, através 

' do domínio e posse que por ela lhe foram transmitidos, tornou-se 

senhor e legítimo possuidor das terras devolutas compreendidas dE?.!! 
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2. 

tro do seu território, tendo a UNIÃO FEDERAL reservado para si a 

penas a porção de território indispensável para a defesa das fro~ 

teiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro. 

Também, a Constituição do Brasil de 1.967, e 

a Emenda Constitucional n9 1, de 1.969, asseguraram ao Estado de 

Mato Grosso o direito sobre seus bens dominicais (art. 59). 

\ 

JOÃO BARBALHO, em sua obra 11CONSTITUIÇÃO FE 

DERAL BRASILEIRA, COMENTÃRIOS11, 1.902, pág. 270, acentua que a 

transferência das terras devolutas aos Estados da Federação cor- 

respondia a uma exigência do regime federativo, ressaltando pala- 

vras de LAURO MULLER no sentido de que aquela providência se en- 

quadrava na compreensão de que a riqueza do território nacional 

poderá vir, como a de todos os territórios, do seu povoamento e 

da sua cultura. 

Dentre as terras devolutas transferidas pelo 

Governo da República para os Estados da Federação também estavam 

incluídas aquelas habitadas, ou ocupadas por silvícolas. 

OLIVEIRA SOBRINHO, .i.n II P ANDECTAS BRASILEIRAS 11 , 

vol. VI/121, 1.929, sob o título 110S SILV!COLAS BRASILEIROS E l\. 

LEGISLAÇÃO PÃTRIA", não discrepa desse entendimento ao dizer que: 

"A Constituição de 1.891 não 
artigo 64, entre os bens da União, 

/1 

incluiu, no 
as colÕ- 
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PROCURADORIA GERAL DO ES'rADO 
3. 

nias ou povoações indígenas que viessem fun 

dar, nem ressalvou o direito de posse dos Ín 

dios em vastas e várias porç5es do teirit6rio 

primitivo, secular e legitimamente por eles 

ocupadas. As terras ocupadas pelos Índios fQ 

~ transferidas para~ Estados, competindo 

~~~~disciplina." 

2. Omissa a Constituicão da República de ~.891, 

já a partir da Constituição de 1.934 (art. 

129), até a Constituição de 1.946 (art. 216), os Estados da Federa 

cão tinham por obrigação constitucional respeitar a posse dos sil 

vícolas nas terras devolutas estaduais, e onde eles estivessem 

permanentemente localizados. 

A Constituição Federal de 1.946, no texto do 

seu artigo 216, determinou: 

"Artigo 216 - Será respeitada aos silví 

colas a posse das terras onde se achem perma 

nentemente localizados, com a condição de não 

se transferirem." 

Tal norma corresponde aos preceitos das Cons 

tituições Federais de 1.934 (art. 129) e de 1.937 (art. 154). 

"O texto respeita a posse de silvícolas~ 

posse a que ainda se exige o pressuposto da 

localização permanente" (PONTES DE MIRANDA, 

Ln "Comentários à Consti t.u í.çâo de 194 6", 1 ~ 

ed., torno IV, pág. 217). 
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Respeitando esses preceitos constitucionais, 

e, ainda, por disposicão da Lei Estadual n9 336, de 6 de dezembro 

de 1.949 (CÕOIGO DE TERRAS), o ESTADO DE MATO GROSSO ressalta que 

reservava para os aldeiamentos e colônias de índios as terras de- 

volutas estaduais que fossem necessárias (artigos 59 e 79) (doe. 

n9 .Jl.), o que entendeu não ser o caso das terras que vieram a ser 

incluídas pela União Federal dentro do perímetro do Parque Indíg~ 

na do Xingu, isso porque os índios ali não habitavam, e nem esta- 

vam permanentemente localizados. 

3. SONIA DE ALMEIDA MARCATO, etnohistoriadora, 

funcionária e assistente-técnica da FUNAI, no 

laudo que apresentou sobre o Parque Indígena do Xingu, nos autos 

da Ação Cível Originária n9 278-8, corroborando aquele entendimen 

to do Estado de Mato Grosso, esclareceu (RTJ. 107/461): 

"Se os sítios ao longo do Xingu nao 

~ ocupados por aldeias permanentes, dando 

-lhes~ caráter~ posse~ propriedade per 

manente, como a entendemos, nós, civilizados 

••••••••••• " (~. 488). 

Também, o general ISMARTH DE ARA0JO OLIVEIRA, 

Presidente da FUNAI, ao prestar depoimento perante o Juízo Federal 

da 3~ Vara-II, em Brasília, sobre o "Parque Indígena do Xingu", 

testemunhou (~. ~ 1..1): 

"Que a área leste era de perambulação de 

Índios bem como a irea sul, não havendo nes- 
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5. 

tas duas ãreas aldeiamentos fixos de Índios e 

que na irea leste havia algumas propriedades 

particulares já instaladas." 

Reitere-se que, nos termos da Constituição Fe 

deral de 1.946, vigente à época da criação do "Parque Nacional do 

Xingu", a localização permanente era condição -6-Úte qua. non para a 

proteção da posse das terras onde se encontrassem silvícolas {art. 

216) • \ 

Destarte, ao deixar de reservar para os indí- 

genas terras do patrimônio estadual, que, no ano de 1.961, vieram 

a ser incluídas pela União Federal dentro dos limites por ela des 

tinados ao Parque Nacional do Xingu, e, em 1.968 e 1.971, dentro 

das alterações de seu perímetro, o Estado de Mato Grosso nao co- 

meteu nenhuma infração constitucional pois os silvícolas ali nao 

habitavam, e nem tinham "localização permanente" naquelas terras 

devolutas do Estado-membro. 

4. Ressalte-se, ainda, que na Constituição Federal 

de 1. 967', assim como na Emenda Constitucional 

n9 1, de 1.969, que lhe deu nova redação, aos Estados da Federa- 

ção ficou assegurado o direito dominical e possessório sobre as 

terras devolutas de seus territórios (art. 59), e não compreendi 

das ou incluídas entre aquelas consideradas constitucionalmente co 

mo "bens da União" (artigo 49). 
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IN CASU, na Lei n9 6.001, de 19 de dezembro de 

1.973 (ESTATUTO DO ÍNDIO), confrontando-se os itens I e II do ar- 

tigo 17, este último item e/e o artigo 26, parágrafo único, letra 

"b", verificar-se-á que áreas reservadas aos silvícolas, nestas 

incluído o "Parque Indígena do Xingu11 (Decreto n9 82.263/78), não 

são "bens da União", e nem se confundem com terras de posse imemo 

rial das tribos indígenas (artigos 49, IV, e 198 da Constituição 

Federal) {doe. !!.?_ 07) • 

5. A UNIÃO FEDE~, quando criou o ".Parque Nacio 

nal do Xingu", através do Decreto n9 50.455, 

de 14 ~e abril de 1. 961, atualmente denominado "Parque Indígena do 

Xingu" (Decreto n9 82.263, de 13 de setembro de 1.978) (doe. n? 05), 

lhe destinou uma ~reade 22.000 km2, situada em território do Es_.--· 

tado de Mato Grosso, entre os paralelos 109 e 129, abrangendo o 

Xingu (doe. n9 .2..§.- limites em cor vermelha), e determinou 

n9 Ql): 

1 (do::_:-J 

"Artigo 59 - Ficam o Ministério da Agri 

cultura~ por intermédio do Serviço Florestal, 

e a Fundação Brasil Central, autorizados a 

entrar em entendimentos com o Estado de Mato - --- 
Grosso, com as prefeituras locais e com 

' 
gítimos proprietários, se eventualmente 

tirem, para~ fim especial~ obtenção 

os le 

exis- 

de doa- 
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coes, bem~~ efetuar !S 
indispensáveis à instalação 

desaproeriacõe~· 

do Parque"., ~J 
A UNIÃO FEDERAL, para proteger os índios das 

doenças e agressões das frentes pioneiras dos civilizados (serin- 

gueiros, garimpeiros, etc.), resolveu transferi-los para dentro do 

Parque recém criado, e para tal fim construiu 04 Postos Indígenas, 

"Diauarum", "Leonardo Villas Bôas", "Jarina" e "Kretire", para ser 
\ 

virem à pacificação e tração dos silvícolas. 

CLÃUDIO VILLAS BÔAS, em 29 de agosto de 1.980, 

ao prestar depoimento judicial perante a Quinta Vara da Justiça 

Federai, Secção do Estado de são Paulo, sobre essa atracão de ín- 

dios testemunhou (doe. n9 16): -- -- -- 

"Mesmo depois que os indígenas foram tran!_ 

feridos para dentro dos limites do Parque, de 

acordo com o decreto de 1 .961, eles continuam 

frequentando a região entre o rio Sete de Se 

tembro e o T~nguru; cm 1954 a 1959 os 

continuavam a habitar a região até mais 

de; por influência dos irmãos Villas BÔas os - indígenas foram para dentro dos limites do 

que na forma do Decreto". 

A tradução da interpelação gravada, feita a 

~CLÃUDIO VILLAS BOAS pelos índios do Parque Indígena do Xingu, e 

que encontra na biblioteca do INSTITUTO ANTHROPOS DO BRASIL, além 
' 

de provar essas transferências, revela que os ensinamentos minis 

trados por esse sertanista aos índios, e os atos de sodomia que 
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praticou com eles e suas mulheres, não eram condizentes com os prin . - 
cípios da boa moral (doe. nQ .!2>· 

A assistente-técnica da FUNAI, e sua funcioná 

ria, a etnohistoriadora SONIA DE ALMEIDA MARCATO, no laudo que e- 

laborou nos autos da ação proposta por Oscar Landmann contra a 

União e a FUNAI, sobre a transferência dos índios para o Parque 

Indígena do Xingu, faz a seguinte afirmação (doe.~ 22_): 

"Mais é preciso dizer que, já desde a vi 

gência do primeiro Decreto nQ 50.455 (14 de 

abril de 1 .961), os Índios Alto-Xinguanos que/ 
v a v r am na porção sul em suas áreas ancestrais,/ 

foram atraídos para dentro do perímetro do/ 

Parque recém-criado". 

Também, naquele seu laudo, essa assistente-téc 

nica da FUNAI escreveu: 

"Dissemos que, porque o limite sul do D~ 

ereto nQ 50.455, de 1961, não incluía terras 

sabidamente indígenas dos Kuikuro, Kalapálo, _________ ... 
A~e e outros, os irmãos Villas BÔas tíve 

am de atrair esses índios para junto do Pos- 
---------- 1 o Le o n a r'd o ;·--oem mais ao norte ••• ' . 

ÃLVARO VILLAS BOAS, funcionário da FUNAI, em 

depoimento prestado perante a Justica Fe~eral, em 2 de outubro de 

1.980, testemunhou (doe.~ .1.§.): 

"Com a criação do Parque Xingu foram a 

traídos pelos irmãos Villas BÔas para dentro 
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do perímetro do Parque 

estavam no rio Jatobá, l 
r·o·;----o-~ ind íg-e~a-s Krenhacârore f o ram_a_t_ra Íd os -..J 

··----- --- ·-· -- --·-----·-· ·-- -··-· ---···-- 
~-por ord·e~-da FUNAI para o Parque, pois ... resi- __ 

di~-~--1s margens do rio Peixoto de Azevedo, a- / 

fluente do rio Teles Pires que forma o rio? 

Tapajós; os Krenhacirore tiveram que ser a- 

traídos porque uma estrada Cuiabá-Santarém cor 

tou o território deles; os indígenas Kaiabis 

/~ 
estavam no rio Tapajós e foram atraídos ou 

melhor vieram expontaneamente para o P~rque. 

uma parte dos indígenas Suyá, conhec;dos como! 

beiço de pau, foram atraídos para o Parque'-J 

ORLANDO VILLAS BOAS, no que diz respeito à es -- - 
sas transferências de índios, em seu depoimento judicial prestado 

em 29 de agosto de 1.980, esclareceu (doe. nQ 16): 

5 
l 

11Quando 1961, o limite do Parque ao Sul 

era a0._Óz ~~-- ~Jo. K_urizevu_:) como os Kalapalos·'> 
se encontravam fora desses limites, na margem/ . . f 

depoente---/ esquerda do rio Sete de Setembro, o 

conseguiu por volta de 1966 a 1967 levá-los __, 
para dentro dos limites do Parque, porém, as1\ 

vezes alguns fugiam e continuam fugindo para 

visitar a terra dos antepassados". 

Tais transferências, não há como negar, foram 

efetuadas com infração à Constituição de 1.946 (art. 216), pois~ 

ses sertanistas, e também funcionários da FUNAI, desrespeitaram a 
' 

posse dos silvícolas nas terras onde se encontravam permanenteme~ 
- ·----- -· . -- . - ~ . . ·- -·- . . .... ----· ---·-· 

te localizados, ao ponto dos índios por eles transferidos fugirem 
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de dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu, voltando para o 

seu hab.lta;t imemorial. 

O ESTADO DE ~q GROSSO, além do mais, nZio foi 

contatado pelo Ministério da Agricultura para doar terras devolu 

tas estaduais, e nem as mesmas foram desapropriadas pela União F~ 

dera!, condições essas consideradas indispensáveis - a instala cão 

do Parque (Decreto n9 50.455/61, art. 59), preferindo seus funci~ 

nários se apossarem administrativamente dessas terras devolutas 

dominicais estaduais, caracterizando-se, assim, o ato ilícito e a 

responsabilidade civil objetiva da União (cf. art. 194 da Consti- 

tuicão Federal de 1.946, e art. 107 da Emenda Constitucional n9 

1 , de 1 • 9 6 9) • 

6. A UNIÃO FEDERAL, posteriormente, através do De - - 
ereto n9 63.082, de 6 de agosto de 1.968, al- 

terou e ampliou os limites do "Parque Indígena do Xingu" para 

30.000 km2, incorporando ao seu perímetro uma região situada en- 

tre os paralelos 129 e 12930' S, (cf. mapa - limites em cor amare 

la) (doe.~ 06), tendo em vista o disposto no art. 49, IV, e 186 

da Constituição Federal de 1.967, e, destinando as terras devolu- 

tas estaduais e as de domínio privado que incluiu dentro do Par- 

que como área reservada exclusivamente aos silvícolas, determinou 

(doe. n9 02): 

"Artigo 29 - Fica a Fundação Nacional do 

!ndio autorizada a entrar em entendimento com 
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conforme o originlll. 

'8.T,,J. emlCà..de.~ 

o Estado~~ Grosso, com as prefeituras 

locais e com os legítimos proprietários, se 

eventualmente existirem, para~ fim especial 

de obtenção~ doações, bem~! efetuar~ 

desapropriações indispensáveis~ cumprimento 

deste Decreto". 

No ano de 1.968, quando foi editado o Decreto 

n9 63.082/68, as terras ocupadas por silvícolas já se incluiam en 
\ 

tre os "bens da União" (Constituição do Brasil de 1.967, art. 49, 

IV), entretanto, a União Federal, reconhecendo expressamente que 

as terras por ela destinadas à ampliação do Parque Indígena doXin 

gu, ~~área reservada~ silvícolas, não estavam incluídas en 

tre os seus "bens" mas, sim, que se tratava de terras devolutas 

(dominicais). do Estado-membro, e também de domínio privado, deteE 

minou, naquele decreto federal, que a FUNAI - Fundação Nacional 

do índio entrasse em entendimentos com o Estado de Mato Grosso p~ 

ra obter doações dessas suas terras devolutas, ou procedesse 

indispensáveis desapropriações para o cumprimento do decreto (art. 

29) • 

Todavia, esclareça-se, a FUNAI nao procurou 
1 

as autoridades executivas do Estado de Mato Grosso para obter em 

doação essas suas terras devolutas, e nem providenciou as desapro 

priações previstas no Decreto n9 ·63.082/68 (art. 29), preferindo 

a FUNAI se apossar dessas terras do Estado-membro, incluindo-as, 

ilicitamente, dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu, e 

para elas transferindo os silvícolas, em afrontoso desrespeito ao 

art. 59 da Constituição do Brasil de 1.967. 
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Destarte, nos termos da Constituição de 1.967, 

mais uma vez caracterizou-se a responsabilidade civil objetiva da 

União Federal (~. 105), por omissões e atos ilícitos praticados 

pelos funcionários da FUNAI, pessoa jurídica de direito privado, 

vinculada ao MINISTtRIO DO INTERIOR (Decreto~ 68.377, de 19.3.71, 

art. ~, parágrafo único) (doe. n9 .Qi). 

A UNIÃO FEDERAL, na vigência da Emenda Consti 

tucional n9 1/69, através do Decreto n9 68.909, 

de 13 de julho de 1.971, excluiu dos limites do "Parque Indígena 

7. 

do Xingu" a área localizada entre os paralelos 109 e a Rodovia BR- 

080 e, a título de compensação, incorporou ao seu perímetro urrar~ 

gião situada desde a confluência dos rios Arrains/Manitsuá-Missú a-~ 

té o paralelo 139 s, abrangendo também terras devolutas estaduais 
localizadas em ambas as margens do rio Kuluene, nos municípios de - í Chapada dos Guimarães. e da Barra do Garças (ef. mapa - limite em 

cor verde) (doe. n9 06). 

/' 

Esse citado decreto (doe.~ .Ql), confirmando 

ser o "Parque Indígena do Xingu" área reservada exclusivamente aos 

silvícolas, determinou (~. 39): 

"Artigo 12, - A Fundação Nacional do !n 

dio promoverá a tração dos grupos indígenas 
' 

arredios, localizados na área excluída ou nas 
' 

regiões circunvizinhas, para o interior do 

Parque Nacional do Xingu, devolvendo à posse 
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e domínio pleno da União as terras por eles 

habitadas". 

Torna-se importante salientar que a União Fe- 

deral, através de escrituras públicas, e para os fins do art. 198 

da Emenda Constitucional n9 1, de 1.969, tem desapropriado amiga 

velmente terras de domínio privado, localizadas na área excluída,-; 
.e> 
/ 

destinando-as aos índios TXUCARRAMÃE (does. n9s. 20 a 23). - -- ---- ..__,, 
\ 

Também, as terras das regiões circunvizinhas 

habitadas pelos índios, e cuja posse e domínio deveri1ser devo! 

vidos à União Federal, e que dali foram atraídos para dentro dos 

./ 

limites do Parque Indígena do Xingu, não são, evidentemente, aqu~ 

las terras devolutas estaduais que, pelo Decreto n9 68.909/71, fo / --------------·----~- -· -- ---- ---------~--. -· - 
j / ram abrangidas pelo seu perímetro. 
1 

------- 
i 

l o MINISTRO NtRI ~ SILVEIRA, em seu voto (vi~ 

ta) proferido na Ação Cível Originária n9 278- 

-8, julg~da procedente, por unanimidade de votos pelo Plenário do 

8. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, decidiu (RTJ. 107/461): 

"Nio logra, outrossim, a sua vez, na a 

preciação da matéria, em face do ante expos 

to, qualquer significado o fato de, após a 

criaç~o do Parque Nacional do Xingu, passarem 

a, nessas terras, ter posse, em caráter perm~ 

nente, silvícolas, por providências de nature 

za administrativa da FUNAI, colimando, ai, fi 
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9. 

\ 
\ 
1 
I 

/ 

I I I 
! 

\ 

14 • 

xá-los, desde que provenientes de outras re 

giões, donde desloca~os, por via de t~ação, 

promovida pelas autoridades e funcioná~ios do 

serviço de proteção aos Índios" (~. 485) •. 

A UNIÃO FEDERAL, ao incluir dentro dos limi 

tes do Parque Indígena do Xingu (Decreto n9 66.909/71, art. 19) 

terras devolutas do patrimônio do Estado de Mato Grosso, e, atra 

vés dos funcionários da FUNAI, transferindo índios para ela~, sem\ 

recebê-las em doação e/ou desapropriá-las, cometeu ato ilícito de \ 
1 
i 

I 
'• ..J , esbulho e deve ser compelida a pagar as respectivas perdas e da- 
/ 
I 
1 

1 
1 

nos, decorrentes da responsabilidade civil objetiva prevista nos 

artigos 194 da Constituição Federal de 1.964, e 107 da Emenda Cons 

titucional n9 1, de 1.969. 

ÃLVARO VILLAS BÔAS - funcionário da FUNAI, 

depoimento prestado perante a Quinta Vara da 

em 

Justiça Federal, Secção Judiciária do Estado de são Paulo, em 2 

de outubro de 1. 980, sobre as alterações dos limites do "Parque In 

dígena do Xingu", efetuadas através do Decreto n9 63.082~e 

Decreto n9 68.909/71, e sc l.axece (doe. n9 ~): 

do 

,. 

I 
I 
l 

,· "Que foi ampliado em sua área pela pri- 

)
( me ira vez par a ah ranger a 1 a g o a I_y.vununu, que 

a conselho dos irmãos Villas BÔas ao Ministro 

1, do Interior da época concordou com esta am- - 
· P!i~ção; e a segunda am~liação se deveu para 

.' \ 
/1 dompensar a área perdida do Parque Xingu, em 

/ - 
razão da passagem da estrada BR-080". 
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O MINISTtRIO DO IN~ERIOR, no Parecer nQ 41/76 

da sua Consultoria Geral, que se en·con,tra no 

processo administrativo n9 11.914/76, sobre o "Parque Indígena do 

1 O. 

Xingu", e as alterações do seu perímetro, deixou expresso (doe. 

nQ 1..!) : 
11Emerge, à evidência, que as alterações 

procedidas impuseram conseqUências que mere 

cem atento e detido exame, porquanto ã medida 

em que o Parque se deslocava ao longo ~o rio 

Xingu, liberava terras antes reservadas, ao 

tempo em que gravava outras até então imunes 

às restrições incidentes sobre as áreas indí 

genas. 

Tanto e assim, que o Presidente da Fund! 

cão assinala ter a FUNAI expedido certidões 

negativas dentro das faixas acrescidas, posto 

que esse acréscimo "teve como fundamento pri~ 

cipal uma compensação pela perda da área ao 

norte da BR-08011• 

"Por fim, informa a FUNAI que excluída a 

area sul do Parque, anexada pelo Decreto n9 

68.909/71, todas as terras da reserva do Xin 

gu sempre foram hab.lt,a,t dos Índios e, dessa for 

ma estão protegidas por disposição constitucio 
nal". 

E, conclui: 

"t. cabível, acentuar, entretanto, que as 
• 

terras não abrangidas pelo dispositivo consti 
' tucional, mas que por força de normas regula- 

mentares foram ou venham a ser reservadas aos 

silvícolas, envolvem situação jurídica distin 
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ta, prevalecendo o respeito às situações leg~ 

timamente constituí~as, e resolvendo-se as 

pendências através de compra e venda óu dos 

procedimentos expropriatórios". 

O ESTADO DE MATO GROSSO concorda com a coloca --- 
ção desse parecer no que concerne às áreas reservadas aos silvíco 

las, entre as quais está a modalidade "Parque Indígena", não con- 

/

cordando, entretanto, com a assertiva da FUNAI, quando est~ afir-~/ 
ma que unicamente a área sul do Parque Indígena do Xingu, anexada 

. lpelo Decreto n9 68.909/71, está excluída do hab.lta.t dos índios(doc. '( \ 

> · ) n9 .in . "_J \ 
: . 
f 
1 
l 

\. Isso porque, a própria UNIÃO FEDERAL, através 

da FUNAI, tem desapropriado amigavelmente terras de domínio priv~ 

do, transmitidas pelo Estado de Mato Grosso, e que pela União Fe 

(l deral foram incluídas dentro dos limites do Parque, definidos pe 

lo Decreto n9 50.455/61, destinando-as aos índios TXUCARRAMÃE (~ 

APÕ), na forma do art. 198 da Constituição Federal (does. n9s. 20 à 
23) • 

Assim, ad a1tgumen.tandum, e na pior das hipóte 

ses, tendo em vista aquela informação que a FUNAI prestou ao MI 

NISTÉRIO DO INTERIOR, desde já, está assegurado ao ESTADO DE MATO 

GROSSO o direito de ser ressarcido do valor das terras devolutas 

do seu patrirnõnio, que, sem serem doadas ou desapropriadas, foram 

pelo Decreto nQ 68.909/71 incluídas dentro dos limites do Parque 
1 

Indígena do Xingu (doe. n9 06 - limites em cor verde) . - -- 

SJ - PGE - MOD. %7 



c)r, premo · L nburuu l.1" aertu 

Je. µresente cópia e~tá 

c<'nf()rme o original. -~,. 
cS.'C.J. tmJ.G..Je 19 dt 111..Ba. d 

__ -----~- EH'ABO DE MATO GROSSO ---- Tecnico JudiCSEC:RET ARIA DA ~USTIÇA 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

1 7 • 

outrossim, sendo o Parque Indígena do Xingu 

área reservada aos silvícolas aplicam-s~ à e~ 

p~cie as disposições do artigo 17, item II, e/e o artigo· 26, para 

11. 

grafo único, letra "b 11, da Lei n9 6.001 , de 19 de dezembro de 1. 973 

(ESTATUTO DO 1NDIO) 1 os quais dispõem: ( doe • n 9 O 7 ) : 

"Artigo 17 - Reputam-se terras indígenas: 

I - as terras ocupadas ou habitadas pelos 

silvícolas, a que se referem os ,arti 

gos 49, IV, e 198, da Constituição; 

II - as áreas reservadas de que trata o Ca 

pítulo III deste Título; 

III - as terras de domínio das comunidades 

indígenas ou de silvícolas". 

O ESTATUTO EQ 1NDIO - ainda, no que concerne 

às áreas reservadas, preceitua: 

CAP!TULO III 

DAS ÁREAS RESERVADAS 

"Artigo 26 - A União poderá estabelecer 

em qualquer parte do território nacional, a 

reas destinadas à posse e ocupação pelos ín 

dios, onde possam viver e obter meios de sub 

sistência, com direito ao usufruto e utiliza 

ção das riquezas naturais e dos bens nelas e 

xistentes, respeitadas as restrições legais. 

Parágrafo Ünico - As áreas reservadas na 

forma deste artigo não se confundem com as de ---------- 
posse imemorial das tribos indígenas, poden- 
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do organizar-se sob uma das seguintes modali 

dades: 

a) - reserva indígena; 

b) - parque indígena; 

e) - colônias agrícolas indígenas". 

EX POSITIS, confrontando-se os itens I e II do 

artigo 17 da Lei n9 6.001/73, ver~icar-se-ã que áreas reservadas 

aos silvícolas (item!!) estão excluídas dos preceitos dos' arti 

gos 49, IV, e 198 da Emenda Constitucional n9 1, de 1.969· (item!), 

isto é, não são "bens da União" , e nem pertencem ao lto.blta..t imemo- 

rial indígena. 

A UNIÃO FEDERAL, tendo em vista as disposições 

legais transcritas, bem como aquelas concernentes ao "Parque Na- 

cional do Xingu", alterou, através do Decreto n9 82.263, de 13 de 

setembro de 1 • 97.8, · sua denominação para "Parque Indígena do Xin- 

gu" (doe. n9 05). 

12. A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N9 62, . 
de 16 de junho de 1.980, publicada no D.O.U. 

de 8 de agosto de. 1.980, pãginas 15.709/13, assinada pelo Minis 

tro do Interior, Mário David Andreazza, pelo Ministro da Agricul 

tura, A. Amaury Stabille, pe l.o Ministro da Fazenda, Ernane Galveas, 

e pelo Ministro Danilo Venturini, da Secretaria Geral do Conselho 

de Segurança Nacional, e aprovada pelo Presidente da República João 
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Baptista Figueiredo, reportando-se ao Estatuto do índio, classif! 

ca as terras indígenas em três espécies, e explicita (doe~ \19 .lQ ) : 

II - DEFINIÇÃO DAS TERRAS INDtGENAS 

"As terras indígenas, nos termos da Lei 

n9 6.001, de 1973, compreendem três espécies 

distintas: a) - as terras ocupadas ou habit~ 

das pelos silvícolas; b) - as áreas a eles 

reservadas pela União, para posse e ocupaçao; 
\ 

e c) - aquelas de domínio das comunidades tri 

bais, havidas por qualquer das forma~ de aqu~ 

sição da propriedade, na conformidade da le 

gislação civil. 

A perfeita identificação dessas três es 

pécies de terras indígenas constitui fatores 

sencial para adoção de medidas de assegu 

ramento e proteção das áreas de interesse dos 

silvícolas, conquanto do enquadramento de ca 

da situação concreta, em uma das três catego 

rias referidas - diversas - haverão de ser 

as providências e os tratamentos cabíveis, co 
-= 

~ igualmente diferentes .!!:_rão ~ consequên- 
cias jurídicas decorrentes". 

A) • • • • • • • •• • •• • • • • ••••• • •• • ••• • • • •••••• 

' B) - Terras reservadas 

C) ..................................... 
A segunda espécie~ áreas reservadas~ 

compreende as áreas de terras destinadas, pe 

la União, em qualqu~r parte do Território Na 

cional, i posse e ocupa~ão pelos Índios, com 

vistas a permitir-lhes condições de sobrevi 

vência e de obtenção da própria subsistência. 
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Essas terras constituem propriedade direta da 

União, cabendo aos indígenas a posse, a usu 

fruto e a utilização exclusiva das riquezas 

naturais nelas existentes. Essas áreas, por 

definição legal, não~ confundem~~ ter 

~~ posse imemorial dos silvícolas (terras 

ocupadas~ habitadas). Tais glebas, em de 

corrência da eleição que venha a ser efetiva 

da, podem vir~ incidir sobre terras~ domí 

nio das pessoas jurídicas~ direito público, 

ou de propriedades de particulares, e ém de 

corrência de tais possibilidades, variadas se 

rão as providências a adotar". 

III - PROCEDIMENTOS PARA! DEFINIÇÃO E/OU 

REDEFINIÇÃO~ TERRAS IDfGENAS 

1 • - 

2. - Áreas reservadas 

3. - 

A eleição de áreas para posse e usufruto dos 

indígenas, consoante assinalado, poderá .: recair sobre terras do do 

mínio público ou de propriedade de particulares. Na última hipó 

tese, impõe-se o procedimento expropriatório, face à garantia cons 
\ - 

titucional do direito de propriedade (artigo 153, § 22), cabendo 

ao desapropriado~ indenização respectiva. 

Em se tratando de áreas de domínio público, 

poderão ocorrer~ seguintes situações: 

a) - área de domínio da União~ em tal situa 
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ção inexistiriam maiores dificuldades, 

efetivando-se a relocação dos ~iviliza- 

dos, ocasionais ocupantes da area, com 

direito à indenização das benfeitorias 

(Úteis e necessárias) realizadas, desde 

que comprovada a boa-fé dessa ocupação. 

b) - área do domínio do Estado-membro ou do ~~~~ ~ \-- 

Município~ nesta hipótese~ poderão 

ser adotadas~ seguintes providências: 

compra da área, doação pelo titular de 

direito de propriedade, ou, ainda, desa 

propriação, mediante autorização legis- 

lativa (v. artigo 29, § 29, do Decreto- 

-lei n9 3.365/41). Havendo ocupantes de 

boa-fé, impõem-se a indenização das ben 

feitorias (úteis e necessárias); 

c) - área de domínio de entidades da adminis- 

tração indireta (Federal, Estadual, Muni 

cipal) . 

Em tais casos, a doação deverá ser autorizada 

~ lei formal, podendo, ainda, utilizar-se a compra~~ desapro- 
' 

priação. Em qualquer das situações, cumpre ~ndenizar os ocupan- 

tes de boa-fé, pelas benfeitorias úteis e necessárias. 
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o ESTADO DE MATO GROSSO ressalta que se des- 

cumprido o preceituado na letra "b " , retro transcrita, haverda uma 

evidente violacão ao princípio constitucional da autonomia dos Es 

tados-membros da Federacão (Constituicão Federal, artigos 10 e 13), 

repetindo-se o ocorrido na espécie -&ub jucUc.e. .•. 

13. A FUNAI, no ano de 1.978, conforme preceitos 
\ 

do Decreto n9 76.999, de 8 de janeiro de 1.976 

(doe. n9 09), demarcou administrativamente, e como área reservada 

aos silvícolas (art. 39), o perímetro do "Parque Indígena do Xin- 

gu", ~ nele ilicitamente incluiu terras dominicais estaduais, pois 

deixou de executar as providências determinadas pela União Federal 

no Decreto n9 50.455/61, art. 59, e no Decreto n9 63.082/68, art. 

29, em flagrante desrespeito ao direito de propriedade do Estado 

de Mato Grosso {Constituição do Brasil de 1.967, art. 59), eis que 

essas suas terras devolutas não foram por ele doadas à União, e 

nem por esta 'foram desapropriadas. 

O MINISTRO DtCIO MIRANDA, relator do Manda 

do de Seguranca n9 20.215, juigado pelo Plenário da EXCELSA COR- 

TE, em seu voto deixou expresso (RTJ. 22,/84): 

"Verificada. porven~~ra,.~~a terceira hi 
p_Ótese, que se trata de terras não anterior 

mente ocupadas pelos índios<l mas que a Uniã_o_ .. _ ' 
lhes deseja reservar, na forma do~ artigos 26 

e 27 do Estatuto do !ndio (Lei n9 6.001, de 

S J - PGE - MOD. %7 



c.)up.r~m.,o L·I w,,,,.... ..., , ... 
L/e, pcL!scnte cóµia está 

conforrrti' o original. 
st:a. e,nJ.G_de. 19 de 1Q16.. 

ID 

\ 
(,: 

\· 

' ' 0{ . \ 
"' \ 1 .. 

1 

\ ,1 

~., 

.) 

/ 

~ 

~:. 
~· · . 

. . . ·, 
---·-·-·---J d'ciário ESTADO DE MATO GROSSO 

Tacnioo u ' SECRETARIA DA ~USTIÇA 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

23. 

~:. 
\ ,\ 

i ,\ 19/12/73), aí !.!:_!á possível reclamar que~ dQ 

mínio da União somente ~ resultar.~ .. pré 
vio processo d e s ap r o p r í a t é rí o !". 

' .. ,, 

\
·,'.') 

' ! 
·; ' 1 

, . '· I ' ·,, ,1 . I . 
' 1 

\ : ' ,, . " . '· : DA DOUTRINA E DA JURISPRUD~NCIA 

i 
1 
' \ 

º PARQUE INDÍGENA DO XINGU, que possu·i uma á- 1~ 
- - y("" 
reade 26.420 km2 (vinte e seis mil, quatro- f\ 

' ,1 14. 
\.._ 

\\ centos e vinte quilõmetros quadrados}, quase a mesma dos territõ 
') 

rios dos ESTADOS DE SERGIPE E ALAGOAS, abriga atualmente 1. 85 7 

'"· \ 

\. 

~\.índios, segundo dados fornecidos pela pr6pria Fundação Nacional 

do índio - FUNAI (doe.~ 18), os quais foram para ali transferi 

:~ ~dos depois de deslocados do seu hab.lta.t imemorial. 

Outrossim, é muito suspeito o insignificante 

índice de natalidade desses índios, eis que, para aquela popula- ·, 
\ . 
', l\ cão indígena, foram registrados apenas 14 nascimentos (doe. n9 .!.2.). 

Teria a FUNAI esterelizado a maior parte dos 1.857 índios, e que 

atualmente habitam o Parque Indígena do Xingu?: Ou esse índice 

de natalidade seria devido a inadaptação às terras das regiões 
1 
\ 
\ do Parque, ha.b-U.a:t artificialmente criado pelos.Villas BÕas 

) 
I 
I 

os índios? 

Também na tradução da gravação da interpela 

çao feita pelos índios a CLÁUDIO VILLAS BOAS, e que se encontra 
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na biblioteca do INSTITUTO ANTHROPOS DO BRASIL~ em Brasília , cons 

tata-se que a FUNAI é pe.Mona. non glta.ta. entre os: índios do Xingu 

Assim, sendo de 26.420 km2 ~ território do PaE 

que Indígena do Xingu, e nele atualmente habitando tão somente 

1.857 índios, ajusta-se a ele as palavras do P~ofessor MIGUEL REA 

LE, que em seu parecer, acostado à petição, assim preleciona (doe. - ' \ -- 
n9 .!1) : 

110 fato é que, comprovada a falta de real 

correspondência entre a área reservada e a po~ 

se dos silvícolas, acompanhada da fruição ef~ 

tiva de seus recursos naturais, o que o Gover 
1 - -- - 

~ Federal realiza é, nada mais nada menos, do 

que~ desapropriação indi~eta ~bens~ E~ 
1 

tado-membro ~~particulares, assistindo aos 

assim expropriados~ direito de pleitear ~ 

Juízo o justo preço dos bens de que foram pri - -- ---. - -- .a..-= 
vados". 

E, acrescenta o ilustre jur~sta e professor: 

"Nem se diga que, se a atual Constitui- 

ção consi,dera "bens da Uniãó" as terras ocupa 
' - 

das por silvícolas (art. 49~ IV), é lícito ao 

Governo Federal reconhecer e declarar, por de 

ereto, a posse deles sobre esta ou aquela ~1~ 

b a " • 

15. No julgamento da Ação cível :originária n9 278- 

-8, em 10 de agosto de 1.98j, pelo Plenário do 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da qual foi relator o eminente MINISTRO 

SOARES MU~OZ, reportando-se a esse parecer do ilustre jurista e 

professor MIGUEL REALE, Sua Excelência em seu voto deixou expres- 

so: 

110 nomadismo ou a mobilidade dos silvíco 

las não autoriza, todavia, a União a estender 

ad UbUum, por ato unilateral de puro arbítrio, 

a área que o art. 49, item IV, da atual Cons 

tituição lhe confere. 
\ 

11A admitir-se a inexistência de uma "re- 

lação Eroporcional ~e~ tribos e o terri- 

tório a elas indispensável, a fim de manter -- 
Íntegro e intocável o tipo de vida que lhes e 

próprio, não restariam mais terras devolutas 

para grande número~ Estados, nem sobraria 

espaço para as propr icdades privadas" (cf. RTJ. 

107/4.§1, ég_. 464). 

A Ementa do acórdão, proferido pelo SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da citada Acão Cível Originária, es 

tá assim redigida (RTJ. 107/461): 

"Desapropriação indireta 2-=. imóvel para 

integrar~ Parque Nacional do Xingu. 

~ Verificado que nas terras em causa não 

se achavam localizados, permanentemente, sil 

vícolas (art. 216 da Constituição de 1946), à 
época que o Estado de Mato Grosso as vendeu 

ao autor (1959). pois' que foram levados para 
' elas depois da criação do Parque Nacional do 

Xingu (1961), válidos são~ títulos~ pro 

priedade~ suplicante,~~ União não poderia 
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ter-se apro~riado do imóvel~ prévia desa 

propriação. Fazendo-o,~~ fez,_ por .livre 

conta, praticou esbulho ~ deve !!:E. compelida 

~ressarcir.!! respectivas perdas~ danos. A 

c; ão e í v e 1 o r i g i n ã r i a j u 1 g a d a p r o e e d e n t e " (doe. 

n91?_). (Os grifos são do Estado). 

O MINISTRO N!RI ~ SILVEIRA deixou consigna 

do, no voto (vista) que proferiu na referida ação, os seguintes 
li 

trechos pertinentes ao entendimento da questão .6ub jucllc.e (RTJ. 107/ -- 
461): 

"Não logra, outrossim, à sua vez, a apr!. 

ciac;ão da matéria, em face do ante exposto, 

qualquer significado o fato de, após a cria 

cão do Parque Nacional do Xingu, passarem a, 

nessas terras, ter posse, em caráter permane~ 

te, silvícolas, por providências de natureza 

administrativa da FUNAI, colimando, aí, fixá 

-los, desde que provenientes de outras regiões, 

donde deslocados, por via de tração, promovi 

da pelas autoridades e funcionários do servi 

ço de proteção aos Índios" (.Eful. 485). 

11.Q.! altos objetivos do Parque Indígena 

do Xingu, afirmados nos Decretos de sua cria- 

cão e ampliação, não são, evidentemente, 
. 
1n- 

conciliáveis com o fato de poder, nos seus li 

mites, pré-existir propriedade particular". 

11!!2..!' .J..! a 1 ud idos Pec retos, .!!!:_ resto, ~ 

~ .3 previ sã o ~ ex i s tê n e ia não a p ena s ·d e te .E 
ras já ocupadas por índios, mas, também, de 

terras devolutas do !_~tado e ainda glebas do 

domínio particular, tanto que, nesses diplo- 
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mas cxecutivos7 se faz expressa mençao a se 

efetuarem eventuais desapropriações7 indispe~ 

sâveis à transformação integral da área do 

Parque em terras reservadas aos silvícolas" 

(~. 493). (Os grifos são do Estado). 

1 6 • o ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de li- 

tisconsorte ativo em idênticas acões, Pct'Opos- 

tas por proprietários que adquiriram terras devolutas estaduais, 

tem contestado a pretensão da União Federal e a da FUNAI no senti 

do de que a matéria jurídica seja decidida unicamente com fulcro 

nos preceitos dos artigos 49, IV, e 198, §§ 19 e 29, da Emenda 

Constitucional nQ 1, de 1.969, ao arrepio de outros dispositivos, 

também constitucionais, que garantem o direito de propriedade(art. 

59, e 153, § 22). 

Todavia, ao contrário dessa pretensão da Pro- 

curadoria-Geral da República, o Estado-membro traz à colação o 
• 

ensinamento do emérito MINISTRO OROZIMBO NONATQ, .Ül "Terras do Ois 

trito Federal - Domínio Público e Propriedade Privada" (Revista Fo 

rense, vol. 214, pág. 42), no sentido 

11de que em qualquer corpo de leis não d!: 

ve o intérprete separar um de seus preceitos 

para interpretá-lo insuladamente; deve consi 

derá-lo na integracã~ do sistema. Deve-se ter 

em conta o princípio da ~nidade orginica do 

direito -- se é importante o entrosamento da 

norma no próprio ordenamento jurídico, mais 
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importante ainda é~ entrosamento~~ nor 

ma constitucional~ própria Const~tuição. A 

Constituição, mais que ~ outros diplomas, 

guarda~ feição unitária". 

O MINISTRO CARLOS MAXIMILIANO, também, in "Co 

mentários à Constituição Brasileira" (5~ ed., págs. 133/134, Rio, 

1.964), pontifica: 

"Há que se examinar o todo para obter o 

verdadeiro sentido de cada uma das partes. ln 

terpreta-se ~ Constituição confrontando 2-! vi 
rios dispositivos~ procurando conciliá-los. 

A Constituição não destrói~~ mesma; não dá 

com a mão direita~ retira~~ esquerda". 

17. Aliás, a União Federal, embora não desconheça 

a obrigação de harmonizar dispositivos consti 

tucionais, apenas uma única vez na história procurou conciliá-los, 

isso, quando, através do Decreto n9 72.233, de 30 de novembro de 

1.973 (doe. n9 08) ao autorizar a demarcação administrativa da Re 

serva Indígena são Marcos, e acrescendo-lhe novas áreas, determi- 

nou (~. 59): 

11Artigo ~ - As áreas incluídas no perí 

metro demarcado na forma deste Decreto e que 

comprovadamente pertencam ao domínio privado, 
• 

por inteira exclusão, em cada caso, da hipót~ 
1 

se do artigo 198, da Constituição Federal, s~ 

rao objeto de desapropriação pela União cm f~ 
vor da FUNAI, a fim de serem incorporadas ao 

Patrimônio Indígena". 
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IN CASU, ressalte-se que o direito de proprie- 

dade do Estado de Mato Grosso sobre as terras devolutas do seu ter 

ritório (bens dominicais) lhe está assegurado desde a Constitui- 

ção da República de 1.891 (art. 64), e, mais recentemente, na Cons -- -- - 
tituição do Brasil de 1.967 (art. 59), e na Emenda Constitucional 

n9 1, de 1.969 (art. 59). 

\ 

DOS ASPECTOS POLÍTICOS E SÕCIO-ECONOMICOS 

18. o ESTADO DE MATO GROSSO lembra que sofreu des 

membramente do seu território a fim de ser im 

plantado o Estado de Mato Grosso do Sul, com sede na cidade de 

Campo Grande. Com esse desfalque territorial foi rudemente atin- 

gido em sua receita, eis que os municípios mais prósperos, de in- 

fra estrutura consolidada, e de melhor arrecadação tributária, fi 

caram fazendo parte do território desmembrado. 

Estando o território que lhe restou em sua 

maior parte compreendida na AMAZÔNIA LEGAL, e ainda dependente de 

colonização e ocupação, é vital que ao Estado de Mato Grosso lhe 

seja assegurada sua estrutura fundiária, pois espera tornar-se prós 
• 

pero através da implantação de propriedades rurais, das ativida- 
' 

des agro-pastoril, e ampliar suas fronteiras econômicas através 

da criação de gado vacum, cuja locomoção pelas su~s próprias pa- 
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tas independendo de rodovias e combustível pode atingir esse obje . - 
tivo do Estado-membro. 

Para tal fim é necessário que empresários, c~ 
~~~~~~------ 

lonizadores e colonos de outros Estados da Federação invistam ca- 

pitais e trabalho no território do Estado de Mato Grosso, assegu 

rando-lhes o poder público em contra-partida a garantia do direi 

to de propriedade, ou seja, de que as áreas por eles util\zadas 

não venham a ser confiscadas pela União Federal, sob o ~retexto 

de pertencerem ao hab.lta..t imemorial dos silvícolas. 

Infelizmente, é o que vem ocorrendo. A FUNAI, 

com o aval da União Federal, infringindo o direito constitucional 
' 

da autonomia do Estado de Mato Grosso, e pretextando que regiões 

do seu território já colonizadas, em franca produção agro-pasto 

ril, foram ou são ocupadas por silvícolas, e para isso justificar, 

na maior parte das vezes, transferidos de um local para outro pe- 

·los funcionários da FUNAI, tem confiscado terras devolutas esta- 

duais (bens dominicais), e terras de propriedade rurais instala 

das há muitas décadas, mediante a arbitrária aplicação do artigo 

198, §§ 19 e 29, da Emenda Constitucional n9 1, de 1.969. 

O MINISTRO CORDEIRO GUERRA, no julgamento do 
• 

Mandado de Segurança n9 io.234, de 4 de junho 

de 1.980, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e do qual foi 

1 9 • 

relator o MINISTRO CUNHA PEIXOTO, em seu voto assim se pronunciou 

(~. 2..2_/68) : 
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"Sr. Presidente, estou de acordo com o 

eminente Relator, mas desejo explicitar· a mL- 
' 

na apreensão , em fac e d o ar t • 198, § § 1 Q e 2 Q , 

da Constituicão Federal. Creio que esses arti 

gos ainda nos darão muito trabalho, porque, a 

ser interpretados em sua literalidade, teriam 

estabelecido o confisco da propriedade priva 

da neste País, nas zonas rurais, bastando que 

a autoridade administrativa dissesse que as 

terras foram, algum dia, ocupadas por silvíco 

las 11• 
\ 

e • e • e e e e • e • e e ••• e e e e e 41 • e e e e e • e e e e e • e e • e e e e 1 • 1 

"O que está dito no a r t , 198 é mais ou 

menos o que está dito no art. 19 do p r i m e a r o 

decreto bolchevique: "Fica abolida a propri~ 

dade privada. Revogam-se as disposições em 

contrário". Isto entra em choque, evidente- 

mente, com o a r t . 153, § 22, da Constituição F2 
deral, que assegura a propriedade privada. O 

Código Civil assegura a posse. De modo que 

toda essa legislacão tem de ser interpretada 

com muito cuidado. Diz-se no § 19 do artigo 

198: 

"Ficam declaradas a nulidade e a ex 

tinção dos efeitos jurídicos de qualquer 

natureza que tenha por objeto o domínio, 

a posse ou a ocupação de terras habita 

das pelos silvícolas". 

No meu entender, isso só pode ser aplic~ 

do nos casos em que as terras sejam efetiva 

mente habitadas pelos silvícolas, pois, de ou 

tro modo, nós poderíamos• até confiscar todas 

as terras de Copacabana ou Jacarepaguá, por 

que já foram ocupadas pelos tamoios" (~. ) • 
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20. RUY MESQUITA, brilhante jornalista e ilustre 

advogado, diretor dos jornais "O ESTADO DE 

SÃO PAUL011 e "JORNAL DA TARDE", em artigo editorial publicado em 

09 de setembro de 1.980, por ocasião do massacre praticado contra 

famílias de humildes trabalhadores rurais pelos índios TXUCARRA 

MÃE, teve oportunidade de se manifestar sobre os artigos 198, §§ 

19 e 29, da Emenda Constitucional nQ 1, de 1.969, de inspiração 

nitidamente bolchevique e aproveitado corno instrumento ideológico 
\ 

(doe. n9 ~). 

Desse artigo destacam-se os seguintes tópi- 

cos: 

"No Brasil, a inteligentzia engajada ca 

bocla descobriu, há algum tempo, que deveria 

cultivar os silvícolas, para instrumentalizá 

-los em suas próprias manobras ideológicas. 

A indústria da proteção dos silvícolas 

faz questão de distribuir propaganda em que 

acusa a sociedade brasileira de 1980, que de! 

preza por ser capitalista, pelos erros e abu 

sos cometidos pelos portugueses que aqui apo~ 

taram em 1500, em pleno regime feudal e colo 

nialista e~ropeu. 

Na verdade, os 120 mil Índios da região 

amazônica e Norte do País são os nossos maio 

res latifundiários. Privilegiados ao ponto 

de serem intocáveis pela lei dos brasileiros 

de 1980 e beneficiários de uma legislação cujo 

teor contido nas Disposicões Transitórias da 

Emenda Constitucional n9 1, de 1.969, corres 

ponde à decretação da abolição da propriedade 

privada. 

S J - PGE • MOD. 27 



Jf µi=.!s,mte cópia ijtli 

conl..'lm~ o ,,riginal. ~ 
. cS.rc.J. t,,,jfà_tk tc9 dt ,qrE>_ ~:, 

at:>. ~~ 
---::Te-·~i;;-Judiciário ESTADO DE MATO GROSSO 

e SECRETARIA DA JUSTIÇA 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

33. 

Mas quem desejará-~ império de Stalin~ 

do Gulag para~ Parque Nacional~ Xingu? Ta! 

vez seja o caso de se tomar providências a fim 

de se evitarem mais mortes no Sul do Pará, pois 

a responsabilidade do Governo - nao cessa a Pº!. 
ta do maior latifúndio nacional. 

22. bravos ideólogos .. da indústria do Í!!. 

dio sonham~~ República Comunista dos Gua 

ranis ou, quem sabe, com a República Popular - ---- -- \ 

Txucarramãe. Infelizmente, para eles não fo- 

ram criadas ainda. Mas os nossos privilegia 

dos silvícolas possuem uma legislação que nao 

só lhes é favorável, como também dá total a 

poio às utopias socialistas, como no artigo 

198 da Constituição Federal, parágrafo primei 

ro, onde se diz que "ficam declaradas a nuli 

dade e a extinção dos efeitos jurídicos de 

qualquer natureza que tenham por objeto o do 

mínio, a posse ou a ocupação de terras habita 

das pelos silvícolas". Ora, esse texto pode 

ser interpretado -- e já houve casos em que o 

foi -- como um veto à posse de qualquer terra 

que já foi. ocupada, em qualquer ipoca, por í~ 

dios. Assim, seria possível confiscar todas 

as terras de Copacabana ou Jacarepaguá, pois 

foram ocupadas pelos t amo Lo s " (cf. voto MINIS. 

TRO CORDEIRO GUERRA - RTJ. 99/68). 
11 P r i v i 1 é g i o ma i o r q u e e s s e , s ó a i m p u n i - 

dade no assassínio". 

21. • 
O jornal "O ESTADO DE SÃO PAULO", em sua edi- - ---, 
cao de 08 de junho de 1986, informa que de 

pois do governo federal ter chamado produtores para o ESTADO DE 
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RONDÔNIA, e eles terem instalado e formado propriedades rurais, 

inclusive com autorização do Conselho de Segurança Nacional~ por 

se tratar de terras localizadas na faixa de fronteira,~ FUNAI de 

cidiu interditar as fazendas sob o pretexto de "estudos, defini- 

ção e atração de Índios" (doe. ~ 27). 

Também, esse mesmo jornal, nessa edição, sob 

o título"~ plano para criar Estado Indígena11, noticia que ,"ele 

mentos ligados ã FUNAI e membros da ala progressista da Igreja C~ 

tÕlica aliados ao CIMI - Conselho Indigenista Missionário - que- 

r em criar um "Estado Ln d Lg e n a Ln d e p e nd e n t e " n a f r o n t e Lr a DRJ\SIL-BO 

L:ÍVIA, pegando toda a extenção do Estado de Rondônia ~ ~ parte 

do Estado~~ Grosso, onde jâ existem dez parques ·indígenas 

que representam 808.800 hectares em Rondônia e 300 mil hectares 

no Mato Grosso" (doe. n9 28). 

22. As constantes inclusões de terras produtivas, 

excluídas do habU:a.t indígena, dentro de áreas 

reservadas pela FUNAI aos silvícolas, de forma arbitrária e abusi 

va, sem o pagamento de indenizações, tem criado entre fazendeiros, 

empresários e políticos, com reflexos negativos nos municípios do 

Estado de Mato Grosso, um clima de intensa revoiía contra a polí 

tica indigenista do governo federal. 

Além de prejuízos incalculáveis, dezenas de 

famílias de ex-proprietários, hoje transformados orn poôo s d(' .f,1- 
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zenda ou simples favelados, passam por grandes dificuldades, e já 

houve casos em que filhas de fazendeiros, espoliados pela FUNAI, 

se prostituíram para ajudar na manutenção do lar. 

O Deputado ROBERTO CRUZ, em seus pronunciamen 

tos legislativos, tem demonstrado que as decisões da FUNAI, na 

maioria das vezes abusivas e arbitrárias, tem prejudicado os muni 

cípios do Estado de Mato Grosso. Somente no município de Barra do ~ ' 
Garças, que no passado foi o primeiro produtor de arroz sequeiro 

do País, com uma produção de cerca de 08 milhões de sacas, a cada 

ano deixa de produzir no mínimo 02 milhões de sacas, em decorrên- 

eia dos confiscas levados a efeito pela FUNAI, a qual cria reser- 

vas indígenas somente em terras férteis, ou já beneficiadas. 

' ..• 
No entanto, a comunidade desse município nao 

é contra o índio~ que nisso tudo é o mais prejudicado. o que 

deixa seus cidadãos mais deprimidos é a política da FUNAI que, a- 

lém de deixar o índio a mercê das intempéries, ainda afasta os in 

vestidores e os empresários interessados no plantio e lavouras de 

promissoras safras, gerando, assim, um prejuízo ao município, ao 

Estado e ao País que mais do que nunca necessita do cultivo de suas 

terras. A corajosa campanha, que o Deputado ROBERTO CRUZ começou, 

mostra para o Brasil "o outro lado da questão indígena ••. 

Também, existe outro aspecto sobre a instru 

mentalização dos índios e que oonsiste no despo 

voamento da AM~ôNIA LEGAL, da ~ faz parte o Estado de Ma to Grosso. 

23. 
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Vejamos. JOS~ MÃRIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Pre 

sidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, em. telex 

enviado~ Presidente SARNEY a respeito das reservas indígenas e 

do envolvimento da ala progressista da Igreja Católica com as mi 

neradoras européias, denuncia (doe. n9 lQ_): 

"Ocorre que a Amazônia é cobiçada, inter 

nacionalmente pelos países europeus. O saud~ 

so Presidente Arthur Bernardes já denunciou à 
' nação o interesse europeu pela Amazônia. As 

mineradoras européias vêm~ utilizando dos 

membros da Igreja Católica que se dizem pro 

gressistas~ Índios para obter concessões no 

sub-solo da Amazônia a fim de explorarem . - mine 

rios. 

A atuação dos membros da Igreja Católica 

consiste~ desocupação~ Amazônia por agri 

cultores brasileiros, através ~ div~ meios, 

inclusive~ violência~~ criação~ Parques 
Indígenas em áreas do subsolo rico em miné- 

rios, mesmo não habitadas por Índios, seguida 

de pedido no D.N.P.M. de pesquisa e lavra do 

subsolo dessas regiões pelas mineradoras euro - . peias. 

Atualmente foram concedidas pelo D.N.P.M. 

537 alvar~s para pesquisa e lavra do subsolo 

das terras indígenas e 1732 pedidos estão em 

tramitação. 

Por outro lado, alguns membros da Igreja 

Cat5lica, a servico d~s mineradoras européia~ 

defendem a fixação de pequenos e médios agri- - - - 
cultores ~ Centro ~ do país para evitar que 

se transfiram para~ Amazônia, região reserva 

da às mineradoras européias". 
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24. WILMAR PERES DE FARIAS, atual Governador do 

Estado de Mato Grosso, qua6do Prefeito,~e Bar 

ra do Garças, em Memorial enviado ao Presidente da República João 

Figueiredo, em 01.3.1980, e publicada na REVISTA AGROESTE, assim 

se manifestou (doe.~ l!): 

"MEMORIAL. 

Senhor Presidente. 

A situação aflitiva e inquietante \xis 

tente hoje no seio da comu~idade regional, 

força-nos, os abaixo-assinados, políticos e 

líderes classistas, empresários, fazendeiros, 

comerciantes, profissionais liberais, profes 

sores, estudantes e a população em geral, a 

vir a presença de Vossa Excelência expor o que 

se segue: 

1. A não definição d~ um projeto claro 

e objetivo na política de assentamento dos sil 

vícolas na região,~ resultado ~ criação 

aleatória~ artificial de ~nes~eradas reser- 

vas indígenas. ' Essa ação, ' em contrapartida 

vem provocando uma generalizada insegurança e 

mesmo desistímulo em todos que aqui vivem; 

2. A repetida criação de reservas indí- 

genas nas ~ais distintas ireas do município 

de Barra do Garças, vem ge~ando crescente in- 
·, 1 

qu(etacão nos que temem perd:er inversões fina!!. 

ceiras já realizadas e, sobretudo, naqueles 
que pretendem adquirir terras na região. 

' 1 Assinale-se igualment~ que ~ decretação 

de tais ~1:"~ alcançam areas que .!!.E. 
hist~rico conhecido nunca p~rtenceram 

recuo 
aos ín- 
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dios, muitos deles aí chegados em datas pos- 

teriores aos "brancos". Simultaneamente, a 

grande maioria dessas reservas circunscrevem 

propriedades que, por exigência do estabelec! 

menta oficial de crédito, 'receberam da FUNAI 
1 

uma certidão negativa de pretensão anterior 
1 

indígena sobre as mesmas;; 

3. Como inexiste uma política clara 
1 

e 

definida a esse respeito, .o s proprietários têm 

sido surpreendidos com o ~nesperado. \ Desta 

forma, vultosos investime~tos ou o elementar 

direito i propriedade são ~ubitament~ perdi- 
, 

dos ou projetados. Tal si~uaçio vem provoca~ 

do um clima emocional de gravidade insuportá 

vel, para o qual Vosso Governo necessita es 

tar atento; 

4. De outra parte, não há, Senhor Presi 

dente, nem nunca houve his~oricamente compro 

vado, um clima hostil aos indígenas, nesta re 
1 

gião. 

Não obstante, nos Últimos anos tal situ~ 

cão vem sendo sensível e g~avemente alterada. 

E esse i outro aspecto do problema para o qual 

evocamos a atenção de Vossa: Excelência; 

5. ,A perspectiva otimista criada por 

Vossa administração com a aaoção de medidas 

que visam estimular a produfão agro-pastoril, 

necessidade vital na difíc~l quadra por que 

atravessa a economia nacion~l, encontra res 

posta adequada em nossa região. Temos safras 

apôs safras, batido recordes seguidos na pro 

dução rizícola estadual e stlbido degraus sig- 
' 

nificativos nos Índices da agricultura nacio- 

nal; 
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6. Todavia a crescente e seguida ~ria 

cão de reservas indígenas a par de gerar pro 

funda inquietação social, ameaça igualmente 

deslocar e desclassificar a expansão e o es 

forço agrícola que, desde a Última década, es 

tá vivendo a região. 

A região do município de Barra do Garças, 

hoje~ constitui de~ grande mancha de - a- 
reas indígenas, arbitrariamente espalhades em 

~ superfície territorial. Consoante dados 

fornecidos pela FUNAI, para um territõ~io mu 

nicipal de 77.849 km2, temos distribuídos em 

6 reservas e excluindo-se as formadas por Ta 

pirapé e Parque Nacional do Xingú, uma area 

de 10.083 km2. Como a população indígena con~ 

tante é de 3.294 indivíduos, temos pois que a 

cada Índio corresponde uma área de 3.061.000 m2 

ou 306,10 ha. 

7 • Que urna vez mais fique claro, Exce- 

lência, que não contestamos o irrecusável di 

reito histórico que têm os aborígenes de viv~ 

remem conformidade com o seu próprio proces 

so civilizatório, bem como reconhecemos a obri 

gação e o dever humanitário do Estado em pro 

porcionar-lhes condicões para a consecução de~ 

se objetivó; 

8. Mas, o que com justiça reivindicamos 

e postulamos Senhor Presidente, e que nos se 

jam assegurados o inarredãvel direito de tra- 

balharmos e vivermos com segurança em propri~ 
' dades legitimamente adquiridas; 

Que, na decretação de reservas indígenas, 
sejam ouvidos os interesses da comunidade ora 
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afetada pela incapacidade e indecisão do or 

gão executor da pol~~ica indígena; 

Que se dê a todos, indistintamente, a 

garantia de serem indenizados com equidade p~ 

las desapropriações já efetuadas e, finalmen- 

te, 

Que mantendo-se as já existentes, evite 

-se de uma vez para sempre, a criação e o es 

tabelecimento de novas reservas indígenas na 

região; 
\ 

Assim, tenha Vossa Excelência e seu Go 

verno, a mais absoluta certeza de que a região 

e a sua população, laborando em segurança e 

tranquilidade, não eximir-se-á em dar seu suor 

e a sua vontade, na tarefa que se impõe para 

construir aqui o grande celeiro de que a Pá 

tria tanto necessita. Barra do Garças, 19 de 

março de 1980". 

25. o ESTADO DE~ GROSSO entende, que, sendo a 

União Federal a maior latifundiária do País, 

seria mais lógico, econõmico e racional, que ela reservasse aos 

índios terras devolutas federais, ao invés de criar áreas reserv~ 

das englobando terras devolutas estaduais e de domínio privado, 

estas em plena produção agrícola. A desativação de propriedades 

rurais, destinadas pela União Federal para constituir áreas e re 

servas indígenas, vem acarretando prejuízos, desempregos, diminui . - 
ção da produção nacional, deixando os fazendeiros que tiveram suas 

terras confiscadas de pagar impostos ao Estado, além de perderem 

trabalho, tempo e saúde que são inestimáveis em dinheiro. 
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A quem interessa esse clima de tensões e ins- 

tabilidade social? O Estado de Mato Grosso, nesta oportuni~ade, 

reitera palavras do Senador MURILO ~~ARÔ, sobre aqueles que nas 

cidades, mal intencionados na orientação da política indígena, têm 

procurado motivos para perturbar o esforco da comunhão nacional; 

e, também, reporta-se às palavras do ~-Governador FRANCISCO CAR 

LOS SOARES CAMPOS sobre aqueles que a pretexto de protegerem os 

silvícolas querem fazer do Estado de Mato Grosso um feudo da FU- 
' 

NAI. 

Finalmente, saliente-se que a FUNAI não res- 

peita nem as próprias certidões negativas que expede, além de des 

respeitar atos jurídicos perfeitos emanados da UNIÃO FEDERAL de 

correntes de alienações de terras efetuadas pelo INCRA - INSTITU 

TO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÃRIA, conforme comprova 

a reportagem publicada na REVISTA VISÃO sob o titulo "O CALOTE DA 

TERRA li (doe. ~ g) . 

DO DIREITO 00 ESTADO DE MATO GROSSO 

Em suma, o que ocorre, como resulta da exposi 

cão feita nesta petição, é que vastas porções 

do território do Estado de Mato Grosso constituídas de terras de- 

26. 

volutas, portanto terras dominicais.do patrimôpio deste Estado-rnem 

bro da Federação, foram por atos ilícitos de agentes da adminis 

tração federal artificialmente transformadas em terras de índios, 
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e isso em decorrência da tração de silvícolas de outras regiões e 

implantação de suas aldeias nas mesmas. 

In ceuiu, terras devolutas do patrimônio do Es 

tado de Mato Grosso foram administrativamente incorporadas à area 

anterior do Parque Indígena do Xingu, cujo perímetro foi por isso 

e para isso alterado, isto é, para abranger dentro de seus limi 

tes referidas terras (Decreto n9 63.082/68, art. 19, e Decreto n9 
\ 

68.909/71, art. 19). 

27. Registrem-se, de passagem, que foram subtraí- 

das do patrimônio estadual, por aquele modo, 

cerca de 12% {doze por cento) da superfície territorial do 

de Mato Grosso (doe. n9 32). 

/7 Tais atos da administração federal, ligados a 

critérios étnico-políticos de sua competência, que aqui não inte 

ressa discutir, resultaram porém na transformação, agora sim, das 

anteriores terras.devolutas dominicais do Estado de Mato Grosso 

em terras de Índios, e que p~ssaram a integrar o patrirrônio da União 

Federal, conforme disposto no art. 49, IV, da Constituição Federal, 

resultando numa inequívoca desapropriação indireta, pela União Fe 

dera!, das terras do patrimônio deste Estado-membro da Federação. 
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28. t certo que, ln c.a.6u, tratando-se de um Esta- 

do-membro, a questão transcende os con·tornos 

de urna simples desapropriação indireta em que qua Lque r ente púb Lí,» 

cose apossa de propriedade privada para realizar obra pública, 

corno ruas, praças, ou estradas, porque em verdade e de certo modo 

aqui se põe em causa a autonomia dos Estados da· Federação. 

De qualquer modo, reduzida a questão ao~ seus 

efeittos patrimoniais, o restabelecimento do equilíbrio da ordem 

jurídico-constitucional há de fazer-se pela maneira possível, e 

aí a via escolhida, pelo Estado-autor, do ressarcimento ou indeni 

zacão expropriat6ria das terras subtraídas pela ~nião Federal do 

patrimônio estadual, até porque tanto pelo menos', se impõe a res 

ponsabilidade dos representantes legais do Estado de Mato Grosso 

na preservação do erário estadual, ínsita eminentemente nos deve- 

res constitucionais do governo estadual. 

29. Inquestionavelmente a possibilidade da desa- 

propriação propriamente dita de bens dos Est~ 

dos-membros pela União Federal, ou os dos Municípios pelos Esta 

dos da Federação, respeitada essa escala descendente da hierarquia 
1 

político-administrativa dos poderes da Federacão,'.como está expre~ 

sarnente prevista no Decreto-lei n9 3.365, de 21 d~ junho de 1.941, 
1 

artigo 29, § 29 (Lei das Desapropriações}, é ~ambém conseqdente- 
; 

mente indiscutível que hã de reger-se pelos principies constitu , 
cionais pertinentes (justa indenização), apesar d~ respectiva ga- 
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rantia inserir-se no Capítulo IV da Emenda Constitucional n9 1, 
'. 

de 1.969. Isso obviamente em qualquer caso, de desapropriação di 

reta ou indireta. 

Acrescente-se que, no julgamento do Agravo Re 

gimental de despacho proferido na Ação Cível Originária nQ 299-MT, 
: 

' 
referente à indenização por desapropriação indireta, o Plenário 

do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolhendo os votos ,dos eminentes MI- - ' ' 
NISTROS SOARES. MU~OZ e ALFREDO BUZAID, decidiu (RTJ. 104/942)- (doe. 

~ ~): 

DO VOTO DO MINISTRO SOARES MUf.lOZ - "Nesse pa~ 

so, concordo~~ voto~ e~inente Relator, 
; 

~ sentido .2.=, ~~direito do Estado~ Mato 

Grosso de se ver indenizado de terras devolu- -- -- ~ -:- 
~~~domínio é~ dire!ito próprio •.... " 

(~. 938, 2~ coluna). 

DO VOTO DO MINISTRO ALFREDO BUZAID: "E~ que 

fez Õ Estado de Mato ~rosso? Sob a alegação 
~ - -- ----·---~-- 
de editar a inicial, propôs ~ontra a União 

Federal nova ação, em que pede~ ressarcimen 

~ ~perdas~ dano~ por !!.!_,sido desapossado 
i - - ~~terras devolutas. Esta~· podera 

. - - - "(- intenta-la, nao, porem, nos autos..... ~- 

943, .!! coluna). 
{~ grifos são do Estado de~ Grosso). 

Nem descaberia abundarnentemente invocar o pri!! 
1 

cípio da responsabilidade, por atos ilícitos· da admí.n Ls t ração pú- 

blica federal, a teor do artigo 107 da Emenda Corrs t Lt.uc Lona l, n9 1, 
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de 1.969, também, como no caso do ressarcimento expropria tório, 

vincado no princípio fundamental da igualdade dos encargos,~e que 

falam PONTES DE MIRANDA, HELY LOPES MEIRELLES, AGUIAR DIAS, MENE- 

GALE GUIMARÃES e outros. 

In ca..6u, dadas as peculiaridades da espécie, 

transpõem-se o princípio do plano individual para o do Estado de 

Mato Grosso em relação à União Federal, na harmonia da estrutura 
' 

federativa. 

30. As áreas indiretamente desapropriadas 

União Federal são pois aquelas terras devolu 

tas do patrimônio do Estado de Mato Grosso, em que, por tração, 

foram instaladas as tribos de silvícolas, e que, pelos Decretos 

n9 50.455/61, n9 63.082/68, e n9 68.909/71, passaram a integrar o 

perímetro do Parque Ind~gena do Xingu (itens 05, 06 e 07 desta p~ 

tição), nas regiões indicadas, em cores vermelha, amarela e 

de, no mapa acostado à petição (doe. nQ 06). - -- 

O levant~mento e a individualização ._pre~~sa 

das áreas está sendo realizado pelo órgão competente do ---------· Estado 

(INTERMAT INSTITUTO DE TERRAS OE MATO GROSSO) e será proximamen 

--·-; 
' { 

te carreado aos autos, inclusive para servir de subsídio a prova 

pericial, que & absolutamente necessária~ não s6 para a apura cão 

das ãreas objeto da desapropriação indireta, mas também para fi 

xar os seus respectivos valores. 
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e o N e L u s A o 

EX POS1TIS, resulta evidente a responsabilidade 

civil objetiva da UNIÃO FEDERAL e da FUNAI, 

esta vinculada legalmente ao MINISTtRIO DO INTERIOR, pela omissão 

31. 

e atos ilícitos dos seus representantes, os quais, deixando de cum 

prir os preceitos da legislação específica aplicável à espécie, 

isto é, o disposto no Decreto n9 50.455/61, art. 59, no De~reto 

n9 63.082/68, art. 29, ocuparam administrativamente terras.devol~ 

tas do patrimônio do ESTADO DE MATO GROSSO, inclusive transferin- 

do para elas os silvícolas (Decreto n9 68.909/71, art. 39), infrin- 

gindo dessa forma. o direito ?e propriedade desse Estado-membro da 

Federação, garantido pela Constituição da República de 1.891 (art. 

64), e, mais, recentemente, pela Constituição do Brasil de 1.967 

(art. 59), e pela Emenda Constitucional n9 1, de 1. 969. 

O ressarcimento pelo desfalque patrimonial so 

frido pelo Estado de Mato Grosso, por esses atos e omissões dos 

funcionários federais, está previsto na Constituição Federal de 

1.946 (art. 194), Constituição do Brasil de 1.967 (art. 105) e pe 

la Emenda Constitucional n9 1/de 1.969 (art. 107). 

32. Outrossim,· configura-1ie no caso .óub jud,lc.e. a d~ 

sapropriação indireta das' terras dominicais 

do patrimônio do Estado de Mato Grosso, eis que as mesmas foram 

incluídas dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu, sem que 
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o Estado-membro da Federação as houvesse doado para a União Fe 

deral, e também sem que esta as desapropriasse, ·cabendo·ao Estado 
' 

de Mato Grosso o direito de se ver ressarcido pelo desfalque pa- 

trimonial sofrido, sobejamente demonstrado e comprovado nesta pe 

tição, mediante a competente e justa indenização em dinheiro (Emen. 

da Constitucional n9 l, de 1.969, art. 153, f 22). 

O procedimento da União e da FUNAI - Fundação 
\ 

Nacional do índio - exposto nesta petição enquadra-se na veemente 

censura do Supremo Tribunal Federal, conforme voto vitorioso do 

Eminente Ministro ALIOMAR BALEEIRO, que,no julgamento dos embar- 

gos n. 52.441, deixou expresso: 

"Ninguém pode ignorar a Lei, e muito me 

nos o Governo. Como mantenedor da ordem jurí 

dica, deve dar bom exemplo, e não pode entrar 

na propriedade alheia e utilizá-la sem prévia 

desapropriação" (Revista Forense, 235/.!2). 

Finalmente, é oportuno lembrar que o Estado 

de Mato Grosso ao propor a ~resente ação de 

indenização, de caráter real; está resguardando a responsabilida- 

33. 

de futura dos seus representantes legais, pois dom ela defende e 

reivindica os direitos patrimoniais que lhe pertence, em benefí 

cio do erário estadual, evitando, também, que tais representantes 
• 

venham a responder, no presente ou. no futurQ, pela omissão e exa 

ção no cumprimento de seus deveres constitucionais. 
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OBJETO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO 

34. O ESTADO DE MATO GROSSO ajuíza esta ação ordi 

nária de indenização, de natureza real, con- 

substanciada nas disposições dos seguintes diplomas legais: 

a) - Constituição da República de 1.891 (art. 
\ 

64); Constituição do Brasil de 1.967 (art. 

59) e Emenda Con s t Ltiuc Lona L n9 1, de 1.969 

(art. 59); 

b) - do artigo 194 da Constituição Federal de 

1.946, e do artigo 105 da Constituição 

do Brasil de 1.967; 

o) - dos artigos 107 e 153, §§ 22, ambos da 

Emenda Constitucional n9 1, de 1.969; 

d) - do artigo 59 do Decreto n9 50.455/61; 

e) - do artigo 29 do Decreto n9 63.082/68; 

f) - do artigo 39 do Decreto n9 68.909/71; 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
49. 

g) - da Lei n9 6.001/73 (Estatuto do !ndio), 

artigo 17, item II, c/c 6 artigo 26~ pa- 

rãgrafo Gnico, letra "b"; 

h) - da Exposição de Motivos Interministerial 

n9 62, de 16 de junho de 1.980; 

\ 

i) - do Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho 

de 1.941; 

e requer seja a mesma julgada procedente, a fim de que a UNIÃO~ 

DERAL e~ FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO sejam, solidariamen- 

te, condenadas ao pagamento: 

19) - da indenização correspondente ao valor 

das terras devolutas (bens dominicais) 

estaduais, e que sem serem doadas e/ou desapropriadas 

foram ilicitamente incluídas dentro do perímetro do Par 

que Indígena do Xingu, devendo o referido valor ser afe 

rido e contemporâneo à data da perícia (Lei nQ 2. 786/56, 

~- 39); 

29) - dos juros compensatórios calculados ' a 

taxa de 12% ao ano,. e desde a data dos 

respectivos apossamentos administrativos; 
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SECRETARIA DA .JUSTIÇA 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

39) - dos juros moratórias calculados desde a 

data da citação (Ação Rescisória ri9 1136 - ---- 
julgada pelo Plenário do SUPREMO.TRIBUNAL FEDERAL; 

49) - do reajuste monetário cabível na forma 

da lei; 

59) - dos honorários advocatícios da sucumbên 

eia, calculados na base de 20%. (vinte 

por cento) sobre o total da condenação; 

69) - das despesas processuais (salários de 

peritos, etc.); 

79) - de perdas e danos processuais, caso as 

rés venham a pleitear de má-fé (Cód. de 

Proc. Civil, artigos 1.§., 12 ~ 1§_). 

PEDIDOS DE CITAÇÃO E DE PROVAS 

35. O ESTADO DE MATO GROSSO requer ao eminente MI 

NISTRO-RELATOR, ao qual esta for distribuída, 
' que se digne determinar a citação da.UNIÃO FEDERAL, na pessoa do 

Procurador-Geral da República, e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO-FU 

NA!, na pessoa de seu representante legal, para que apresentem a 

defesa que porventura tiverem, ficando, ainda, citadas para todos 
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51. 

os demais atos e termos do processo até final julgamento, sob pe 

na de revelia. 

Protesta por todas as provas em direito âdmi 

tidas, notadamente a pericial, juntada de novos documentos, inqui 

rição de testemunhas, expedição de cartas de ordem, bem como pelo 

depoimento pessoal dos representantes legais das rés. , 

VALOR DA CAUSA 

36. O ESTADO DE MAro GROSSO, estimando o quantum da in 

denização, dá à causa o valor de Cz$2.000.000.000 ,00 

(dois bilhões de cruzados). ·----------· ___, 
Termos em que, distribuindo esta com os doeu- 

mentas que a acompanham, 

P •• Deferimento 
r 

Brasília, 10 de novembro de 1986 

1:, \ü M•l'l &osso 
; i, - ~! \' 

~~~~ 

ARMANDO CONCEIÇ~ ~· 

OAB/SP~~S.884 

Aprovo 

.•. 

SJ - PGE - MOD. 27 



I' 

/ ' ..• ptemo rcribunnl {),, \.Í:·:-tJÍ ~ .• 
re ~~~JV e µcrunte có,iia csid ~ 

colorme o or.íginal. ESTADO DE MATO GROSSO 

<:5 ,i. ~CRET ARIA DA "1USTJÇA · J. em-M'2_de ~~RIA GERAL DO ESTADO 
1 (€f/) _ 

Técnico Judiciário 

DELEGAÇÃO DE PODERES 

Pelo presente, e na qualidade de Procurador 

Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei nº 4.280, de 30 

de dezembro de 1980, e de acÔrdo com a autorização do Senhor GQ 

vernador do Estado, exarada no Ofício nº 417, de 30 de setembro 

de 1986, outorgo poderes ao Doutor ARMANDO CONCEIÇÃO, advogado , 

inscrito na O.A.B., secção de são Paulo, sob ng 5.884, para o fim 

especial de, conjuntamente com o representante legal do Estado de 

Mato Grosso, em Brasília, Dr. JOS~ RICARDO FERREIRA LEMOS, advoga 

do, OA~/DF, insc. ng 678-A, propÔr uma ação cível originária con 

tra.a União Federal e a FUNAI, tendo por objeto á indenização co~ 
respondente ao valÔr das'terras devolutas estaduais incluídas de~ 

tro dos limites do Parque Indígena do Xingu, podendo para tal fim 

praticar todos os atos que se fizerem necessários. 

Cuiabá, 01 de·outubro de 1986. 

Procurador 

SILVA 

Estado 

. 
""' .t 
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