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Exmo. Sr. Ministro DJACI FALCÃO 

;37 

DD. Relator da ACOR 331 

uEnquanto o projeto corria os seus tr~mites normais, começou 
a processar-se um movimento cap~z de anular~·lhe os efeitos, 
caso ele fosse aprovado. Pretendendo realiza~- uma política 
colonizadora, o Departamento de Terras e Colonização do Esta 
do de Mato Grosso iniciou a venda de terras nâo s6 por todo o 
Estado, como, part~cularmente, na área pertencente ao futuro 
Parque. Assim, criado este, o Governo Federal iria defron 
tar-se com uma situação de fato: ou desistiria da execução ou 
seria obrigado a indenizar por preço altíssimo os possíveis 
compradores ou concessionários". (Informações ;prestadas pelo 
M~n. da Agricultura, Dr. Costa Porto, DÇN, Seção II - 
14/06/55, p. 1392). · 

1 
11d Sr. Ministro da Agricultura de então o ex-Deputado Costa 
P~rto, prestou informações exatas. Não sou eu, portanto, quem 
d~z das empresas organizadas para assaltar e Xingu a sombra 
d~ complacªncia não sei se do Governo Estadual: não sei de 
quem nem quero examiná-la, mas é realmente fato lamentável 

. ve'r i ficado naquela região". ( Discurso proferido pelo Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, DCN, Seção II - 23/10/55, p. 2592). 

; 
"Os títulos em Mato Grosso são conhecidos: tí~ulos de pran 
cheta. Todos eram feitos em prancheta. Ao longo da Cuia 
bá-Santarém, pode ser que tenha meia dúzia de títulos cujos 
requerentes tenham feito a medição e demarcação. Mas mesmo 
me~a· dúzia é difícil". (Depoimento na CPI de Assuntos Fundiá 
rips do Senador José Fragelli, DCN, Seção I - (Suplement~o) - -r 09/79, p. 7ü4l. ,,r1 =r: ,t I 

I ~ . 'ih--(~ , Ll";:LL-< Á-ct (V'l,.(J? a.cc d) 
1 ~&LAx_A__J 3,~ 8 ~ ~ 
j CiJ:fq_-LA , ~t -:~ ~ 
1 A União Federal vem, respeit~samente, exp~r e requerer 
1 

o que ise segue. 
' 1' ; 

2. i A Excelsa Corte delegou competência à Justiça Federal, 

~eção Judiciária do Estado de Mato Grosso para presidir a instr~ 

ção da presente ação de desapropriação indireta, movida por Erig 

~heodo~ Ahlstedt, sua, mulher'e outros contra a união Federal e 

a FUNAI. 
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3. j Conforme amplamente divulgado, a União Federal, ao co~ 

testa: a ACOR 362 (Doe. nº 1), identificou sérias e graves irre 

gular dades nas diversas perícias realizadas em Mato Grosso. O 

exame mais rigoroso dos laudos periciais apresentados pelos pert 

tos, os diversos feitos, veio corroborar a existfincia de uma 

alian a espúria entre autores, advogados e peritos. 

4. [ O~ elementos disponíveis permitem afirmar que, indu 

bitavelmente, o escândalo das perícias em Mato Grosso constitui 
1 

um do~ mais lúgubres episódios da história do Poder Judiciário 

Brasileiro. , Os depoimentos prestados pelos event~ais envolvidos 

perante a Polícia Federql fornecem a dimensão pre6isa do proces 

so fraudulento. Como já se supunha, a alardeada vistoria nos 

imóveis não passava de um ligeiro sobrevôo sobre a área onde su 

postamente estaria situado o imóvel. As "informações objetivas'' 

sobre a existência de aldeamentos, roças, habitações foram co 

lhidas em singela perícia aeronáutica, realizada a bordo de ae 

ronave comum. Os elementos histórico-antropológicos obtidos, nos 

laudos, foram fornecidos aos peritos pelo advogado dos Autores, 

Dr. Armando Conceição. 

i 
· 1 5. No depoimento prestado perante a Pol í e ia Federal, o 

Dr. Ainabil Machado Lobo admitiu que a vistoria realizada limi 

tou-se a um sobrevôo de cerca de 20 minutos sobre as áreas (Doe. 

nº 2, p. 4). Reconheceu nunca ter lido obras de Von den Steinen 

ou de qualquer outro autor mencionado no seu laudo (Doe. nº 2). 

1 
!, 

~ ~,: ,\.: 

·r ' 1 . 1 
;, : li 
;\ I' 

! 
., ... 1 

I:; 
I'· ,J 

6. O declarante recusou-se a prestar qualquer esclareci- 

mento sobre os aspectos antropológicos constantes do seu laudo, 

afirmando que, embora se lembrasse dos elementos que integram 

aquelas peças, cercava-se de cautela para ."não~ enganar em da- 

dos" (Doe. nº 2) • 

7. O perito do juízo admitiu, ainda, que era engenheiro1 

"não tendo estudado antropologia, sequer como autodidata'' (Doe. 

n2 2). Não obstante, julgava-se detentor de conhecimentos para 
' 

identificar um habitat imemorial indígena (Doe. nº 2). 

8. Também o Assistente técnico do Autor, Dr. r_ªglo_César 

de Oliveira, afirma que as informações antropológicas, constan- 
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tes de ~ue Laudo, foram extraídas do laudo apresentado pelo pe 

rito do juízo, Air Praeiro Alves, na ACOR 278 (Doe. nº 3). 
1 "'='""- 

9. No laudo apresentado na ACOR 278 )Rel. Min. Soares 

Munoz), o perito do juízo, Dr. Air Praeiro Alves obs~rvou que, 

' 
_, 

11As terras incluídas dentro dos limites do 
Parque Nacional do Xingu não constituem habi 
tat indígena etno-hi stor icarnente ·consti tu ido. 
Trata-se legalmente d~ área reservada pelo 
Governo Federal, con~rme referi no meu laudo 
nas fls. 1.239 do processo, e destinada a 
servir de habitat aos índios, onde eles pu 
dessem obter meios de subsistência, nos ter 
mos do Estatuto do Índio. A área compreendida 
pelo Parque Nacional do Xingu (30.000Km2) 
correspondente apenas a quinze por cento 
(15%) daquela prevista no anteprojeto de 
criação de um Parque Indígena que abrangeria 
a região do Xingu correspondente a 
200.000Km2, e proposta no ano de 1952 por uma 
Comissão indicada por João Café Filho, Vi 
ce-Presidente da República. 
Quinze tribos, divididas em duas concentra 
ções, ocupam atualmente a área do Parque Na 
cional do Xingu, o que se confirma no livro 
Xingu, os 1ndios, seus mitos", página 18, de 
autoria dos Villas Boas (anexo nº 5). 
Assim, concordo com a ilustre assistente-téc 
nica da FUNAI, e etno-historiadora Sônia de 
Almeida Marcato, quando diz nas fls. 1470 de 
seu J,audo que 11se o anteprojeto fosse aceito 
englobaria todos os grupos xinguanos, inclu 
sive os que foram atraídos para dentro dos 
atuais limites do Parque Nacional do Xingu, e 
que os índios hoje atraídos para a área legal 
do parque pelo anteprojeto seriam alcançados 
pela demarcação proposta". 

"Inexplicavelmente as terras do ambiente eco 
logico dos silvicolas, socio-cultural, onde 
eles tinham seu habitat etno-historicamente 
constituido, e que abrangia a região do Alto 
Xingu, ou areado uluri, nas cabeceiras dos 
rios formadores do Rio Xingu, no municipio da 
Chapada dos Guimarães, foram excluidas dos 
limites definidos em 1961 na ocasião da cria 
ção do Parque Nacional do Xingu. Foi nessa 
região que Steinen e Meyer em suas viagens de 
estudos no Seculo passado, localizaram 39 aI= 
deias, num to,tal de 3.000 1ndios, · constitui 
das por grupos etnicos de procedehcia e lin 
guas diferentes. Os formadores do Rio Xingu, 
como eu ja disse, tem cursos d'agua no muni 
cipio da Chapada dos Guimarães, são eles: 
Rios Ronuro, Von Steinen, Jatoba, Batovi, 
Tuatuari e Kurizêvo" (grifamos). 
(RTJ 107/490-491) 

., 
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1 1' 

o eminente Ministro Néri da Silveira h~ d.e se sur- 
! 1 

quando verificar que as í.nf or maçõe s contidas jno · laudo do 

foram' forjadas, com o único e exclisivo escopo de desca- 
i . 

racterizar a posse indígena sobre o imóvel, !como comprovam as de- 

clarações prestadas pelo Dr. Air Praeiro Alves. Serião ;' v'.ejamos •. 

••• INIST~RIO PÚ,lLICO FEDERAL 

1 O. 

I 1 1 . 

:juízo que: 

Sobre a vistoria realizada, afirma o 11 perito 
:1 
!I 

1 
1 
1 

do. 

11referente ao Laudo Pericial anteriormente· 
citado, se relaciona com um lote nº: 125, e é 
de propriedade de OSWALDO DAUNT SALES AMARAL;'. 
QUE: o citado Lote encont.r a+se no .i.n t.e r í o r do 
Parque: QUE: possivelmente errl 1981i dí r igiu-se: 
em companhia de SEBASTIÃO JESUÍNO ;oE': CLIVEI-: 

• ., • 1 ' RA, Assistente Tecnico, em uma Aeron~ve, par- 
tindo do Aeroporto desta Capital, com um pi 
loto que não se recorda o nome; QUE:,ao che-, 
gar naquele lote pediu ao piloto:que blo-. 
queasse as Barras dos Rios SUYAMISSU com o· 
XINGU; QUE: para realizar a vistoria foi uti 
lizado instrumentos da própria aeronave, sen 
do determinado alguns minutos de vôo, a fim 
de que fosse realizada a vistoria; QUE: toda 
a área ora em questão fora sobrevoada; QUE: 
inclusive foi determinado ao Piloto, que ora 
se recorda chamar-se Comandante ,'.'SPINELLI 11, 

para que sobrevoasse baixo, isto 6 u~ vôo ra- 
• 1 

sante, isto para que fosse melhori observada 
cobertura vegetal, e incidência ou não de 
silvícolas naquela área; QUE: não foi detec 
tada qualquer incidência relacio1adp com ín- 
dios naquela região". i I'. 
(Doe. nº 4) · 

12. vê-se, pois, que a vistoria consistiu, efetivamen 

te, em ligefro sobrevôo. Esse estranho método permiti~ ao Senhor 

Air Praeiro Alves afirmar, em 1981, a inexistência b~laldeias, 

roças e ·vestígios na gleba de Oswaldo Daunt Salles do ~~ral, em 

1959. Seria possível negar a presença indígena em 195~ i em 1961, 

com base em informações colhidas nessa vistoria, realizada em 

1981? 

1 3. O piloto da aeronave que conduziu o Dr. Air Praei- 

ro Alves até a região do Xingu responde negativamente, corno se 

pode constatar no seu depoimento perante a Polícia F~deral, ver 

bis: 



,. 
'i 

1 4. 

1 
1 •I . 

"e~ mais duas ºI?ort1:1nidadeis, '?ºn9u~jiu pas sa 
. _geiros com a f í na Lí dade d~: v1stó·lr1p. de area 
i ,não sabendo precisar se d nt ro .o~j f·ora d 
. Xingu; QUE: o Relatório ~ Vôo ~ i: feito pel 
próprio Piloto; QUE: para ~brevo~~j urna áre 
de aproximadamente uma1 hora-1 e -trín · minutos 
sobrevoando, ou seja, pobrevoandO! s laterai 
e o centro da area; QU e a ex eit·encia ~ 
tem e dif1cil localiz r u ·1ndio , ~ma es 
soa qual uer em urna ma a; QUE: ar~ visual1 
zar uma pessoa em um roça, tera .de voar h 
aproximadamente mil pé~ de altura·, !isto pas 
sando rente as árvo~es,· correntld até mesm 
riscos". (grifamos) 1 • :·1 

(Doe. nº 5) . 1 : l; 

E, adiante, explicitou o declar~~te, qu~! 
. í-l 

1) 
"quando do sobrevôo da área, ao i.declarant 
nunca foi dito que era para sobt@voar mai 
baixo, objetivando localizar al~u~~1 Aldeia,, 
ate mesmo indios, mesmo porque e d~fícil vi 
sualização de pessoas andando." 
(Doe. nº 5) 

! 
•I ·, li 

' [,. 

rr 1J 
1, 

'I 

MINISTÉRIO PUBLICO ~EDERAL 

,1 

1 5 • 
1, 

Quanto ao modo de localização da gleba, ~bs~rvou 
,.1 i 
l'. 
l!I 
li: 
11 • 

"para vistoriar uma área, inclush1~ verif i· 
ca-se anteriormente os Mapas, tomantlo um pon 
to de referªncia, registra no j~ronômetD 
aproximadamente cinco minutos de linha reta· 
encontra-se novamente um outro ponto de refe· 
rªncia, isto é, urna árvore, um rio ou um, 
montanha, sendo determinado urna outra proa, , 
outro tempo de vôo, com isso se chega a pro; 
ceder a vistoria na área". 
(Doe. nº 5) 

depoente que, 

tt 
j 

1 6. Corno se vê, cuidava-se, efetivamente, de' uma perí 
eia aeronáutica, destinada a constatar a inexistênciai de índios 

aldeias, e quaisquer outros vestígios. A declaração do pilot 

Spinelli demonstra que tal vistoria não se presta a qualquer ou 

tra finalidade. 

1 

17. Mas, como ressaltado, as informações do!perito d 
1 

juízo quanto à inexistência de índios na região ondeise situa 
Parque Xingu impressionaram, decisivamente, o Egrégio Suprem 

Tribunal Federal. Todos foram levados a acreditar que Von de 
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f v,cr,' ' '. 11 c;L.S.: • • •• - •. • .r-f-i-- -····-· !- .• r,L. ······ - 
Steinen teria encontrado, em 1884, 30 alde[ias 1n~s ca~e~eiras de 

formadores do Xingu, ou seja, fora dos li~itds:!i atuais l!!~I ~ Parque I , 1 1 

Assim, todas as tribos xinguanas teriam si o ~e~ovid~s l:1para o in 

ter ior do Parque, por obra e graça dos Lrrnãoa :V~llas · B9as. 
• ' 1; 

"i !- . '! • 1 • 
• •• • 1 
1 . " 

A ousadia desses aventureirps ~ãb conheE':il limites 

Forjaram uma gross~ira para iludir a boa-f~ d~s1:: emin~n !;i s Miriis 
• 1 ·' 1 

tros .. O depoimento do Dr. Air Praeiro Alve:s é ;eiucíâ-.it J'º· Af I'rm 
o perito que, ! . '· !'il 

; 111 
111 
1!: 

1 8. 

1 1 
1 ', 1 

"antes de realizar a P'l~rícia da Ação Cíve 
Originária nQ 278, jamais fez,e~te tipo d 
estudo, QUE: ainda assim o declaran~!te foi es 
colhido pelo Juiz fede~al pia fu~ct nar com 
Perito de Juízo; QUE:' não leu no d ig inal o 
em traduções a Obra do Cientista. .A:l1emão VO 
DEN STEINEN, tendo notícia1dela.ap~nas atra 
vés de publicações do Museu Pa~l~sta e d 
Instituto do Museu Goeldi" (Doe •. n:º 4). 

1 1:11 
11 ;··1 
1, .! . !! 

19. Portanto, o notável perito atribui a Von den Stei 
: 1 

nen urna informação falsa. A União demonstrou, caba Lmerit.e , que s 
: .1 

cuida de uma assertiva mendaz (Doe. nº 1, §§ 153/237 e po9/359) .. 
1 ! 
' 1 

E a leitura das obras de Von den Stein~~ há de de 

monstrar ajinverdade contida nessa afirmação (Cfr. O Brksil Cen 

tral, trad. Catarina Beatriz Cannabrava, Rio, 1942; E~t~e os Abo 
..,. 1 1 

rigenes do Brasil Central, trad. de Egon Schaderr, São Paulo 

19 4 9) . 

20. Não obstante, não se pode olvi~ar, qu~, embor 

inequivocamente mendaz, a tese sustentada pelos peritos do juíz, 

tem a sua lógica no contexto do amplo esforço que se vem desen· 

volvendo para provar que a área do Xingu não constitui habita 

imemorial indígena. 
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Os laudos periciais parecem admit;r que ai ocupação 
' 1 ' 

·indígena do Xingu não sofreu mudanças significativas entre 1884 e 

:1961 (data da criação do Parque). Todavia, fsfor~am-se tj~ peritos 
.Para demonstrar que essa ocupação concentraya-s~·fora ~~$ limites 

t ,1 

dos form~dores,, !~u ent~e 

E, p~ra ~ .consep~fão.desse 
intuito, não se respeita sequer a obra de vbn den Steihen. 

1 . /1 
1 1 1 i ! I ,l 

1 

: ; l·j 
i : !p 

- ' ' b d I d ' ll b • A mençao as trios as nascertes,ou as, ca eceiras 

dos formadores, constante do laudo de Air.Ptaei~o, tra~~z, apa-· 
1 ' l 

rentemente, uma adulteração da referência feita. por Von .den Stei- 
, 1 

:nen "as tribos da nascente do Xingu11 (cfr. Entre os }\bbrígenes, 
1 • •' ' . ,j 
! lj 

1 

; 2 1 . 

:atuais do Parque, isto é, na cabeceira . - 
os paralelos 13º e 14º, latitude Sul. 

22. 

c i t.. I p. 197 ) . 
:, 
li . r 

:23. Dessarte, acolhida como verd~deira a constatação 

de que as tribos xinguanas habitavam as cab ceiras dos fbrmadores 

·tornar-se-ia irrefutável a tese da transfer nci~ ou da, i~moção de 

tribos para o interior dos limites do Parque. Inevit~v~l seria, 
' ' 

nesse caso, a caracterização da área como átea reservada: (Estatu- 

!to do Índio, 17, II), tal como ardorosamente defendido p~los au- 
1 • 1 
1 : 

tores, nos diversos feitos, e pelos peritos~ em seus lauâos. 1, 

i:: ,, 
I' : 

Resta indagar como um simples engenheiro civil lo-· 

grou obter, em tão exíguo espaço de tempo, uma formação·; antropo-· 

lógico tão~ sólida. Também nesse parbicular o depoimento do Dr.· 
1 

Air Praeiro Alves é bastante elucidativo, como se constata, ver- 

;bis: 

"QUE conhece o Advogado de nome ARMANDO CON-· 
- l . 

CEIÇAO, que o mesmo reside em São Paulo - SP, 
que ficou conhecendo Armando Concei1ão quando. 
da realização da Perícia relacion~da com.o 
Lote número 125; QUE: entrou em contato com o 
Dr. Armando, advogado do Autor, objetivando 
conseguir subsídios para a elaboração do Lau 
do Pericial do Lote 125, relacionado com a 
Carta de Ordem do Supremo Tribunal, Federal 



08. 

'lj , r·---~- 
• ~ 1 i., ' i ' ': 

Processo n2 7.154/80-VI: Q E: poss[velmente 
A ' j 

umas duas ou tres vezes entr9u em cor.tato com 
Armando Conceição via telefone obôetivando 
conseguir elementos paraª· çonclusãp do Lau 
do; QUE: se recorda de ter ralado ,cot Armando 
em Brasília-DF; QUE: ~nclus~y~ foi, fEornecido 
ao declarante fotocopias de! J1vros, ·~ecretos, 
com a finalidade de serem. tluntados!ao Laudo 

' . 1 
ora em questão." ; 1 : 

(Doe. nº 4} 
1, 

· 
'1 

ti 1·: 'ti 
1; 1 

2 5 A ' d ' ~ Ji ' h ' f' n . Como se ve, o perito o JUl z ma 41n a . 1 eqüerrt.e s 
contactos com o patrono dos autores, objeti. and, !'reunLt I ubsídios· 

para a conclusão do seu laudo. o resultadoldo trabalho ~e equipe 
1 ·'. realizado fornece a exata dimensão da fraudr. : ' i! 

1 
,r ,! 

1 i I r 

Mas, o depoimento do Dr. A~rlPra~iro Alve$ cont~m 

'outras revelações surpreendentes, como se pode ler na:seguinte 
\ 

:, :] 
' ·1 ,, 

1 ' :i ·11 
"QUE: o declarante não &e .r écor da -Jela - Gleba 
Imemorial de Silvícolaj; QÇE: perguntado so 
bre a área do ULURI, afirmo~ ~ratar-~e de Re 
gião em que vivem Naçõe~ Indígenas d~, Cóstu 
rnes Idênticos ou semelh ntes,· não saqendo, ou 
não se recordando, co tudo, em que'local do 
Parque ela se localiza"~ : 
(Doe. n 2 4) • ' ! 

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 

26. 

Na mesma oportunidade, declarou o perito 40 juízo: 

que 

• 

"tinha conhecimento de que aquela região era 
Habitat Imemorial de Silvícolas; QUE: ao en- · 
tender do declarante Habitat Imemorial Indí-: 
gena é: "permanência em caráter definitivo há· 
anos". 
(Doe. nº 4) • 

27. No seu laudo, o perito do juízo su'stenta ~ue todas 

as tribos teriam sido transferidas da região da cabec~ira dos 

formadores para o interior do Parque (RTJ 107/490-491). ~odavia, 

perante a Polícia Federal o especialista afirma ter conhecimento 

de que 



,1 ·: 

"o indigenist_~_i:_rouxe alguns 
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T ... ., -:.;~,~ ~ 
i~~~~~9b~~~ 

1 • ·1 
silvíco4as para 
, I! 11 
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o interior do Parque". 
(Doe. nº 4) 

28. Também o engenheiro agrônomo Juranpir Bri~o · da 

Silva, perito do juízo, na ACOR 259 (Rel. Min. ijéri da Silveira), 
~ ' 1 ! • 1 

concluiu pela inexistência de habitat imemorial i ,! indíiefla. 

Todavia, no se~ depoimento perante a Polícia Fe~efal, ~ !I perito 

declarou, ve r b í s : ·1 ·: 

! , 'I ;1· 
1 " 1 

110 declarante não tem conheii:mento* /, técnicos 
para def~nir o conceito de:!''.iHABITAT··1rMEMORI 
AL11 INDIGENA"; QUE: não sabe porque'foi indi 
cado como Perito nas ações r1ferentes ao Par= 
que Nacional do Xingu; QUE:,a área.denominada 
"ULURI", ou também "ALTq> XINGU", em J961, po 
dia ser considerada de 'rHABITAT IMEMORIAL DOS 
ÍNDIOS XINGUANOS" e forim nà~uela ép6ca exclu 
idas do limite originalldo ~~rque Xi~gu; QUE: 
para o declarante a áre~ dolQLURI é hquela na 
qual se encontram os fotmadbfes ao· rJo Xingu; 
QUE: não sabe dizer com/precisão, pot não ter 
estudado o assunto com pr o f und í dade ,;I se essa 
região está entre os patale~os 13 e 'íl 4, sobre. 
tudo porque o laudo qu produziu se· refere a 
Gleba localizada no par lel~) ou sej~, entre 
os paralelos 11 e onze- rinta". · 
(Doe. nQ 06) ' ; 

29. O lamentável é constatar que, com base Jem laudo 
' )/ 

pericial elaborado pelo Dr. Jurandir Brito da Silva, a iUnião foi 

condenada a pagar vultosa indenização, na ACOR 297 (Re1Ji Min. Os- 

car Corrêa, RTJ 114/926) .· 
' ' ~ 

A sofisticação dessa indústrla é algo de :1 botável. - 

·Até o Dr.íArthur Souza Novaes, assistente! técnico indicado pela 
i 

União Federal, na ACOR 265 (Rel. Min. Fran~isco Rezek), houve por 

bem referendar as conclusões dos laudos elaborados pelo vistor 

oficial. No seu depoimento perante a Polícia Federal, o ~ssisten- 
! ·I 

te técnico afirma ter sido indicado pelo a~tigo Procur~dor-Chefe 
i 

que não se octjpasse da 
1 

antropológica, corno se constata no seguinte tr~cho, ver- 
1 

'I 

30. 

em Mato Grosso, com a recomendação de 

questão 

bis: 

"QUE: indagado pelo Ministério Públicc 
Federal a respeito de aspectos :técnicos de 
Antropologia, relacionados com os índios de 
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Parque do Xingu, não soube respondê-las, ale· 
gando que estas questões, e segundo informei 
o Dr. ODERLI, estariam a cargo de Antropólo· 
gos da FUNAI; QUE: somente por via aérea e 
Perito e até mesmo o Assistente Técnico e atE 
mesmo um Antropólogo não teriam condições dE 
responder os quesitos relacionados·, com o Ha 
bitat Imemorial Indígena; QUE: mesmo porquE 
ter iam de comparecer "in , loco'~;,; QUE: case 
fosse designado para proceder os '!trabalhm 
periciais nos dias de hoje, não se ~intetisa 
ria somente no processo, mas sim teria que 
comparecer ao local designado, co~ todas as 
condições de trabalho para que fosse ali rea 
lizada devidamente a Perícia." 
(Doe. nº 7) i 

1 

ainda, que 
• ~ • 1 O assistente tecn1co acrescentou, 

"( ... ) em certa ocasiião foi convidadc 
pelo Dr. AINABIL MACHADO !LOBO, perito, para 
uma vistoria aérea, não adeitando .por dois 
motivos: primeiro pe l os afazeres .no Ministé 
rio da Fazenda, e o segundo porque uma visto 
ria simplesmente aérea pão seria confiável, 
devido a Floresta ser i~ens~ e nãd teria con 
dições de localizar uma: Gle.ba na Mata Virgem; 
QUE: somente teria c~ndi~ões de afirmar a 
existência de silvícola'' nal área, , caso hou 
vesse clareiras, Aldei s, ~µ r oças ," e também 
Aldeias existentes nas argens dos' rios, as 
sim teria uma visão mel or." · 

' ' ' 
1 ! 

( Doe . n º 7 ) \ ' 

i 
1 

31. É com grande constrangimento que a Procuradoria 

Geral da República dá ciência à Excelsa Corte desses nefandos 

eventos. A ynião não se insurge contra a decisã~ i:do Supremo Tri 

bunal Federal, corno pretendem os autores. Não pode, todavia, ca 
lar a i ndign a ç ã o , diante de fatos tão graves. Nãó es14 :--·em jogo' 

aqui apenas o pa tr imôn io público federal. IA ação des~es aventu- 
1 

reiras constitui séria ameaça à própria digtjidade do Poder Judi- 
. , . 1 c1ar10. 1 

! 

3 2. E, não se deve olvidar que a~ barganhas envolvendo 

~erras indígenas passaram a se constituir u~a atividade ' 'lucrati- 
1 
va. As declarações do patrono dos autores, publicadas p~la Folha 

de São Paulo, de 24/12/78, comprovam que as transações {mobiliá~ 

rias em terras indígenas eram extremamente rentáveis: 
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1 1 • ,, 
' ' 

-:-:~~-.-:.-~~~---·~·!.:·~-;. ·(.··· 
)~- • 1'-'111".:i. • _; j 

;:'. v·it:j. : i , : 
_.D-~-~··· .~···:· __ , __ 

"( ... )Dr.Armando - Mas ali 
realizar nunca. 

vocês· 

t 
não vã 

Arne - Nunca? 

A 
1 

,, li 

Dr. Armando - Ali dentro do:farque, não 
Arne - Não, não dentro, mas o pagamen 

to ... 
Dr. Armando - Mas então quente é que vo 

cê quer pagar, então, fala. Em dinheiro e 
não quero, quero porcentagem para1 ter inte 
resse no negócio. ; .1J 1 

Arne - Não, o que eu quero, eu· vo,u faze 
essa proposta: se nós pagarmos 20. por cent 
d~s~e. título e 50 por cento dos títu~os pro 
v1sor1os ... 

Dr. Armando - Quanto? . ,. 
Arne - 20 por cento desses títulos 
Maria - Títulos definitivos.! ' 
Dr. Armando - E 50 por cento: dos título. 

provisórios? 
Maria - Provisórios? 
Dr. Armando - Certo. , 
Arne - Porque dessa maheira. ·. :· 
Dr. Armando - Bom, eu 1vou ,então; bom 

eu, da minha parte, o s t.ou lLnt.e r e sts ado em ut 
pouco mais. . . ou um pouco menos, ~gu,~r ~dizer 
eu tenho que acertar com o Getu!io ta, por· 
que, veja Maria, se eu pago os 2ci1 i dou 1' 
para eles, fico só com qinco, ~: tudo iss, 
quem está trabalhando sou eü , Vocr~ ~ê · 

Maria - O senhor vai dar 15 -por cent, 
para eles (risos). . : i '. 

Dr. Armando - Maslé pa;a div~dir ••. 
Maria - Para dividir entre a turma d, 

F . 1 un a r , 
1 

; 

Dr. Armando - Ganha a Laia, ,ganha o Qui· 
rino, ganha o Getúlio, jganha o advogado qu« 
trabalha com o irmão:do ~~túlitj, ~anha to& 
mundo. Você está enten~end~ Icemo I~?: 

.Maria - Você sabelo que eu açho estranh< 
aí? Antigamente, o dr. !Getúlio s~mpre falavi 
assim: vocês não deve' meter esi~ ~aso judi· 
cialmente, porque vão pen,$ pe~de~.tempo .. 

Dr. Armando - Mas ven~a ca, ~scuta, t 
quem é que me orientou em~ mandoµ ~qui, com, 
é que eu ia adi vin ar que ex í s tií a um Ar m 

' l Sueksdorff no mundo?.. : 
Arne - Quem fez isso? , 
Dr. Armando - Getúlio (risos).: 
Maria - É difícil encarar essa~ coisas. 

não é? i : i 
Dr. Armando - Entendef •Maria? : 
Arne - Mas não, eu também, vai:confessal 

e Mar ia também está um pouco ..... eu .gosto de s- 
~ J . 

te pais, mas, apesar, 1.sso... , 
Dr. Armando - A c9rrupção ... : : 
Arne - Eu amo o Blasil. Eu amo· o BrasiJ 

suficiente muito para ficar contra essas coi 
sas. Você entende? PorJue está sofrendo não E 
só eu, é você, o povo ~rasileiro, .é' o própric 
índio que está sofrendo. 

i 

1 
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Dr. Armando - Arne, lá na Barrà eu com 
prava a Cr$ 5,00 o hectare, quando fui paré 
la. Eu por azar comprei 20 e tantos mil hec· 
tares dos quais 15 mil ficou dentro dos in 
âios. Hoje, eu vendi urna partezinha para po 
der pagar uma divida a Cr$ 1.000,00 o hecta 
re. Quer dizer, então, perdi 15 milhões dE 
cruzeiros. Deixei de ganhar, não é gue perdi, 
e ainda o juro que paguei e tou lutando todo~ 
esses anos. Não deu para ficar rico~ Errei, e 
minha mulher se queixa, poxa, eerdeu la todc 
esse tempo e tal, e aconteceu isso~ Mas eu 
tive la. Não e infelicidade fazer ~arte para 
~ndios 15 mil hectares? 1Tenho ma~s 5 e 10 
mil em Couto Magalhães. E uma infelicidade. 
Que, felizmente, eu sou bràsileiro daqueles 
que ... (grifamos) 
(Doe. nº 8; Cfr., também, Doe. nº 9 e 10) 

1 

33. Quanto à desapropriação de áreas localf~adas na 

região do Xingu, pode-se afirmar, nos dias presentes, qJe d refe 
rido ato administrativo constituiu-se equívoco de proporções mo 

numentais. O Decreto nº 89.618/84 foi editado com base e'm Parecer 

conjunto desta Procuradoria e da Consultoria Geral da República, 

no qual se concluiu que: 

k 
1 

"No caso da faixa de território ora reivindi 
cada pelo Txucarramães os elementos de infor 
mação oferecidos pela FUNAI permitem deduzir 
que, no instituir-se o Parque Nacional do 
Xingu, em 1961, a quase tot~lidadeida área já 
fora titulada a particulares, pelo.Estado de 
Mato Grosso, quando não na ocupavam permanen 
temente os indígenas, considerando o conceito 
de "ocupação permanente" firmado pelo Egrégio 
Supremo Tribunal Federal, para oi qual não é 
possí~el reconhecer a exisiªncia de "posse 
permanente'', onde não haja "sinais exteriores 
e efetivos de habitação, de roças ou de pre 
sença indigena na região. ,.-(Doe. nº7)- -- 

34. Como já demonstrado, o Acórdio dq Egrégio Supremo 
' 1 ' 

Tribunal Federal louvou-se em laudo inidônep, preparado.pelo Dr • 

. '\ir Praeiro Jüves, depois de manter intensos\ corrt a t os com o Dr. 

. \rmando Conceição (cfr. §§ 23/24) . 
1 
1 ' 

As declarações prestadas por br1a~do Villas Boas 

i>erante a Polícia Federal demonstram, inequkvocamente, que essas 1 
1 1 

ações de desapropriação indireta não passam de urna nova modalida- i 
1 

de de estelionato. Vale registrar a seguinte passagem de seu pro- 1 

1 ! 

1 

35. 

nunc i arne n t.o e 
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,, 
iJ. 

"QUE: há aproximadamente uns t r ez.e anos 
atrás, foi procurado em sua .r es í dêric í.a à épo 
ca situada à Rua Peixoto Gorriide 131'3 [·'pelo Ad 
vogado ARMANDO CONCEIÇÃO, o :qual esta~a dese 
jando que o declarante afirmasse~ Qão exis 
tência de índios em algumas áreas id~ Parque 
Nacional do Xingu de seu interesst; !QUE: in 
clusive ARMANDO disse ao De c'La r arrt ê que esse 
concordasse com o mesmo, I rlí a recéb~)'.' "rnu í, to 
dinheiro", pois era Advogado e trabalhava es 
pecificamente em inqenizações;e desapropria 
ção de terras do Xidgu; QUE: tal proposta foi 

• 1 

feita ao Declarante por ARMANDO na presença 
da esposa do Declarante, que ao tornar1 conhe 
cimento de que o Dr. ARMANDO estaria ,ali ten 
tando corromper o declarante, de !~mediato 
expulsou ARMANDO CONCEIÇÃO de sua l:~esidên- 
cia." (Doe. nºll) · ·1 

36. No caso dos autos, deve-se considerar, ainda, a existên- 
• 1 ' 

eia de notórias superposições na área onde estaria situado<o imÓ-.' 
1 ' 

vel, tal como constata no simples exame do mapa cadastral elabora- 

do pela Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso. (Doe. nºl2) 

37. Ademais, a par dos aspectos éticos envolvidos,: é 
,1 

cabível indagar sobre a legitimidade da nomeação de eng~1nheiro 

agrônomo com o objetivo de realizar perícia antropoi6gica. Esta 

ria o engenheiro agrônomo habilitado para o exercício des~~ mis- 
1 

ter? Essa designação encontra arrimo no Código de Processotcivil? 

38. A Lei nº 5.194, de 24/12/66, estabelece no seu 
art. 1º, ve r b í s : 

"Art. 1º - As profissões de engenheiro, ar 
quiteto e enqenheiro aqrônomo são carapteri 
zadas pelas realizações de interesse social e 
humano que importem na realização dos s~guin- 
tes empreendimentos: 1 

a) aproveitamento e utilização de re- 
cursos naturais; · 

b) meios de locomoção e: comunica~ões; 
c) edificações, seryiçosle equipamen 

tos urbanos, rur~is ejregionajs nos 
seus aspectos técnicos e artísti- 

• 1 

cos· 1 

d) instalações e m~ios de acepso a 
1 ,, 

costas, cursos te ma s s a s de .aqua e 
extensões terres r e se i i 

e) desenvolvimento 'ndus~rial e .iagro- 
pecuário." ' ! 1 

1 ! 
1 
! 
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1 
eia ao engenheiro agrônomo para substituir o 

logo ou o indigenista. 

o etnó-! 

40. 

1 
1 

Ademais, o Códiqo de ProcessoÍcivil 

nd art. 1 4 5 , caput , g u e , 

cqnsagra, 
1 

"quando a prova de fato depender de.Íconhe- 
cimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, 

segundo o disposto no art. 421. 

verbis: 

1 

E o art. 424, da Lei Processual Ci~il, estabelece, 
' 1: 

! 

"Art. 424 - O perito ou assistente pode ser 
substituído quando: 
I - carecer de conhecimento técnico ou :i· cien 
tífico. 11 

4 1 • A clareza das disposições citadas dispensa maiores 

comentários. A indicação de engenheiros agrônomos e civis para a 
1 

realização de perícia antropológica constitui manifesta afronta 

aos princípios consagrados pelo legislador. 

42. Não se pretenda afirmar que a argüição se faz a 

destempo. Como ensina Moacir Amaral Santos, 

"a alegação poderá dar-se além do prazo pre 
visto no art. 146, parágrafo único, pois ain 
da assim o juiz deverá considerá-la, por não 
se poder conceber tenha o juiz que valer-se 
de pareceres, conclusões ou juízes de quem 
não se abha apto para fornecê-las." 

,. 
1 

(Comentários ao Códiqo de Processo Civil, 1ª 
ed., Forense, Rio de Janeiro, 1976, vol.· IV, 
p. 353). 

4 3 • Não dever ia ser preciso despender tanto esforço 

para demonstrar obviedades. Mas, os abusos perpetrados e as mani 

festações vulgares de aventureirismo levaram o legislador a ex 

plicitar, de forma inequívoca, as regras expressamente previstas 

nos arts. 145 e 424, I, do Código de Processo Civil. ·Assim, a Lei 
1 ' 

nº 7.270, 10 de dezembro de 1984, acrescentou trêf parágrafos ao 

referido art. 145, estabelecendo que: 
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1 ·' ·1-' " A t 145 ' · '· r • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • " r •1 • • • i]'I 
§ 1Q - Os peritos serão escol~ldos ent~e.pro-· 
f i ss í oria i s de nível un í ve r s í t â r í o , devl~damen-. 
te inscritos no órgão de cla~se compttente,: 
respeitado o disposto no Cap~tu.lo--VI~- Seção 
VII, deste Código. i : !·; 
§ 22 - Os peritos comprovJrãotsua esp~ciali 
dade na matéria sobre que.ldevf'rão opin~r, me- 1 • 
diante certidão do órgão l pro issionali: em que 
estiveram inseri tos. j :.1 

i i 1: : 
§ 3º - Nas localidades on e não houve· pro- 
fissionais qualificados ,ue ~ieencham[os:re-· 
quisitos dos parágrafos a1tertores, a ~ndica 
ção dos peritos será de· lil're escoiha, do 
juiz. 11 

• • :111 , 
, lf I 

: , 1 li, '. 
1 !'! . 
' ' 

A justificação do Projeto de Lei, da lavra do De- 

MINISTÉRIO PUBLlCO FEOERAL 

' putado Horácio Ortiz esclarece, com perfeição, as razões· do le- 

gislador, verbis: 

diploma processualjcivil, no que: 
indicação e à atua~ão dos peritos, i 
inexplicável superficialidaqe. ; 

1 

! 
O caput do art. 145, def Ln í.ndo as ·1 atr'i-: 

buições dos peritos, estabe+ece que à estes 
compete assistir ao juiz e às partes·! sobre· 
fato que dependa de conhecimento técnico ou 
científico. Mas, não cuida de fixar critérios 
para que seja perfeitamente aferida a capaci 
dade técnica ou científica do experto desig 
nado pelo juízo ou indicado pelas part~s. 

"O vigente 
concerne a 
revela urna 

Tal omissão tem provocado sérios prejuí 
zos, ferindo fundo o supremo ~rincíp~o da ca 
bal administração jurisdicional por ~arte do 
Estado. ' 

t que, não raro, atuam ;como rperitos"· 
pessoas absolutamente desprep~radas para tan 
to levando o juízo a um falsolconhecimento da 
matéria em conflito e agredindo, por dolo ou 
culpa, os legítimos direitos das partes. 

De nossa parte, acreditamos que não há 
melhor maneira de avaliar o efetivo conheci 
mento técnico ou científico dd perito, além 
da prova de formação universitária e da ins 
crição no órqão profissional competente. 

Mais do que isso, entendemos que deve 
ser exigida prova de especialização.na maté 
ria sobre que o perito deverádiopinar. Em ou 
tras palavras, não deve ser hamado um enge 
nheiro civil para avaliar os danos provocados 
pelo choque de duas embarcaç9es: para essa 
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perícia deve ser convoc 
val. O cardiologista dev 
do o assunto em debate é 
gia. O sociólogo não dev 
antropólogo e assim p 

um leigo, na 

i 
(Doe. nº 13) ! ! 

1 

4'/- É fácil de ver, pois, que a nomeaJo i de eng~~heiros 
c.l vis e agrônomos com o escopo de realizar Laudo {3-ntropoló~ ico não. 

er~contra o a r r irno no ordenamento jur Ídico bra~ileiro. il: 
' 11 

'; 
1' :; 
,1 

!J 
Por outro lado, deve-se deixar assente ~ue, em algumas! 

' ,1 
ações, os peritos oficiais, além de falsearem informaçõestde cu- 

nho antropológico, não emitiram qualquer palavra sobre a notória 

existência de superposição de títulos na região onde, supostamen- 

ocal1dade do juízo." 

4 E\ • 

te, estaria situado o imóvel reivindicando. 'J 

il 
'i 
·! 

O exame superficial de mapa cadastral do Parque ·~acio 
! 

Xingu, elaborado pelo INTERMAT, demonstra a evidente su- 

47. 

nal do 

perposição de títulos nas áreas reivindicadas por Hermann ;~orais 

de Barros e outros (ACOR nº 278, Rel. Min. Aldir Passarinhá), por 

Julião Arroyo; (ACOR nº 268, Rel. Min. Sydney Sanches) e Oscar 

Paul Landmann, dentre outros. Não obstante, os especialistas so- 

negaram essas informações fundamentais ao Poder Judiciário. 

48. Os fatos acima referidos estão a demonstrar que as 

ações de desapropriação indireta, em relação a terras indígenas, 

não passam de urna nova modalidade de estelionato. 

49. Tendo em vista a gravidade do assunto, e considerando a 

possibilidade de que os envolvidos nesses tristes episódios con- 

··.I 
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i •. 1 
1 • ' A, 1 • - ~inuem a atuar em processos de seu interesse, r quer a Uniao que 
1 • 1 •• ' 

ie determine a juntad~ dos referidos documentos t~s au1º~r a fim 

1e que MM. Juiz Federal, designado para presr"dir a 
1inttrução, 

rpossa tomar as medidas saneadoras reclamadas t .J , 1~·: . 1 

1 
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