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Ação: Desapropriação indireta e/e indenização por danos e perdas 
/'\ 
.i . ,_ ...., Autor: Durval Bulhões de Oliveira 

I' 

Réus: Funai - Fundação Nacional do lndio. 
União Federal. 

DURVAL BULHÕES DE OLIVEIRA, 
brasileiro, divorciado, lavrador aposentado, residente e domiciliado à Rua D. 
Pedro II nº 710, em Paraguaçu Paulista-SP, portador do RG nº 7.763.974-1 
SSP/SP e CPF nº 621.605.408-20, por seus advogados "in fine" assinados, 
instrumentos de procurações inclusos, João Peron - OAB/MT nº 3060 e Nilza 
Oliveira OAB/MT nº 3.046-B com escritório profissional à Rua Alberto Velho 
Moreira, 180, Bairro Bandeirantes, CEP-78.010-180 e Telefax (Oxx65) 322- 
5715, Cuiabá-MT, onde recebem as notificações e intimações de lei, vêm, à 
douta presença de V. Excia., muito respeitosamente, dizer, e ao final re ue er o 
quanto segue: . tJ L9 
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1. Da Ação 

- 9ldooct1cía 

O autor pretende ajuizar, como ajuizado tem a presente Ação de 
Desapropriação Indireta e/e Indenização, também denominada de Ação 
Ordinária de Indenização de natureza real, com fulcro no art. 5º incisos V, 
XXII, XXIV, XXXIV "a", XXXVI e art. 37 inciso XXI§ 6° da Constituição da 
República Federativa do Brasil, Estatuto da Terra (Lei 4504/64), disposições 
processuais pertinentes, contra: 

__., 
2. Pólo Passivo 

A Fundação Nacional do Índio - Funai, e a União Federal, que deverão 
ser citados na pessoa de seus representantes legais, nesta cidade, sendo esta na 
pessoa do Procurador Geral da República e a primeira na pessoa do 
Administrador Regiona] da Funai, nas sedes locais das Instituições ambas, no 
centro político administrativo - CPA em Cuiabá-MT. 

3. Do Objeto da Ação 

Tem a presente Ação por objeto, a Indenização de Natureza Real, de um 
imóvel rural com área de 1.000 (mil) alqueires, iguais a 2.420 (dois mil 
quatrocentos e vinte) hectares, compreendendo os lotes 1 e 2 (um e dois) do 

r-. loteamento denominado Lygia, situado no município de Chapada dos 
Guimarães-MT, compreendido dentro das seguintes divisas: começa em um 
marco cravado na margem esquerda do córrego esperança, dividindo com terras 
devolutas, daí, segue confrontando com estas, medindo 11.950 mts. até outro 
marco; daí à esquerda, segue com terras devolutas medindo 3.320 metros, até 
outro marco; daí à esquerda, confrontando com o lote 3 (tres), medindo 6.440 
metros, até outro marco no córrego esperança e finalmente por este acima até 
encontrar o marco do ponto de partida. 
Cadastrado no Incra, 1975, nº do imóvel 901.032.003.956-6, matriculado sob o 
nº 284 - livro 02 - fls. 143 no RGI 3ª Circunscrição - 6º Notarial e Registro de 
Imóveis da Comarca de Cuiabá - MT. 

Cadeia Dominial do Imóvel Ohieto da Ação 

Como faz certo a certidão expedida pelo cartório do 6º Serviço Notarial e 
registro de imóveis em anexo, datada de 13 de março de 2000, o auto~ Durval 
Bulhões de Oliveira, adquiriu o pré-falado imóvel de José Alves Barb~a, 
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mulher Aparecida Martins Barbosa em 13/04/77, por escritura pública lavrada às 
fls. 143 - livro 190 nas notas do lº Cartório de Assis-SP, e registrado sob o nº 02 
da matricula 284 do livro 02 em 13/05/77 no RGI do 6° oficio de Cuiabá-MT. 

O Sr. José Alves Barbosa, adquiriu de Ernesto Pavão e sua mulher 
Regina Boffe Pavão e Mario Pavão e sua mulher Luiza Mazzo Pavão, conforme 
escritura publica de compra e venda lavrada as fls. 025 do livro nº 190 em 
02/02/76, nas notas do 1° cartório de Assis-SP e registrado sob o nº 01 da 
matricula 289 do livro 02 em 23/04/76, no 6° Serviço Notorial e Registro de 
Imóveis de Cuiabá-MT. 

O Sr. Mário Pavão e Ernesto Pavão, adquiram de Issamu W aki, 
conforme escritura de 22/01/60, fls. 34 livro 489 do 1 o oficio de Marília-SP e 
transcrito sob o nº 11.608 fls. 76 do livro 3-N em 04/03/60, no RGI do 2º oficio 
de Cuibá-MT. 

Issamu Waki, adquiriu de Eduardo Falcon Eskemasi e sua mulher Lygia 
Cintra Eskemasi, conforme escritura de 25/10/1957, às fls. 006 do livro 873, 
pelo tabelionato Norberto Acácio França do 5° Oficio de São Paulo-SP, prot. 
Sob o nº 16.992, às fls. 535, no RGI e transcrito sob o nº 11.607 às fls. 76 do 
livro 3-N, em 04/03/1960, no RGI lª Circunscrição- 2º Oficio de Cuiabá-MT. 

Eduardo Falcon Eskevasi, adquiriu por compra do estado de Mato 
Grosso, conforme título definitivo de domínio expedido pelo DTC em 
21/12/1955, e transcrito sob o nº 11.607, às fls. 76 do livro 3-N,em 04/03/1960, 
no RGI 1 a Circunscrição - 2º Oficio de Cuiabá-MT. 

A prova da cadeia dominial do imóvel em questão está acostada e integra 
o presente petitório, como se nele transcrito estivesse. 

4. Dos fatos retrospectivos e dos fatos geradores da ação 

Através do decreto nº 50.455 de 14 de abril de 1961 (cópia em anexo) o 
Sr. Presidente da República criou no Estado de Mato Grosso o Parque Nacional 
do Xingu. 

No art. 5º do referido decreto ficaram, o Ministro da Agricultura, 
Fundação Brasil Central, autorizados a entrar em entendimentos com o Estado 
de Mato Grosso, Prefeituras locais e com os legítimos proprietários, para o fim 
especial da obtenção de doações, bem como efetuar as desapropriações 
indispensáveis à instalação do parque. 

Posteriormente, em l 7 /05/90, através do oficio SUAF/nº 105, o Sr. 
Sigfrido F.C.G. Graziano, então Superintendente de Assuntos Fundiários - 
SUAF/FUNAI, informou ao autor que após exames e manifestações procedidas 
pelos setores competentes do órgão, ficou constatado a incidência totid do 
imóvel rural no lugar denominado Lygia, com superfície de 2.4.\wooooo 
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hectares, localizado no minicípio de Paranatinga-MT, registrado no cartório do 
6º oficio de Cuiabá-MT sob o nº 284 em nome do Autor Durval Bulhões de 
Oliveira, nos limites do Parque Nacional Indígena do Xingu. 

E que tais terras foram asseguradas aos Silvícolas por força da Lei nº 
6001/73 (Estatuto do índio) e art. 20 item XI e 231 §§ da CF. 

Esclareceu ainda o documento que o aludido Parque Indígena do Xingu, 
teve seus limites fixados definitivamente, através do Decreto Federal 68.909/ de 
13/07/1971, o qual encontra-se devidamente registrado em nome da União 
Federal nas Comarcas de Nova Xavantina, São Félix do Araguaia, Sinop e 6º 
Oficio de Cuiabá-MT, sob o nº 3.293 de 20/07/1987, 7.401 de 21/09/1987, 3.864 
de 27/07/1987, e 31.350/ de 05/11/1987 respectivamente e no SIDSPU/Mf sob o 
processo 10.183.000.574/87-10 em 10/05/87. 

E, finalmente, o documento confirma a presença fisica de índios e de 
aldeamento indígena nos limites do imóvel rural de propriedade do Autor. 

Por derradeiro, o Oficio CT-SUAF/nº 096 datado de 30/04/90, recebido 
em 07 /05/90 pelo Cartório do 6º Oficio, expedido pela Funai, assinado pelo 
Superintendente de Assuntos Fundiários, SUAF/FUNAI, Sigfrido F.C.G. 
Graziano, o imóvel do Autor, está incidindo em terras asseguradas aos 
silvícolas, pela Lei 6001/73 e art. 20 item XI e 231 e seus parágrafos da CF. 
devidamente averbado sob o nº 03 da matricula nº 284 do livro 02, e em 
conseqüência de tal comunicação, o Cartório do 5º Oficio de Cuiabá-MT, 
averbou na matrícula do imóvel esta situação, conforme faz certo a certidão 
expedida em 13/03/2000, em anexo. 

Portanto Excia., a interdição das terras do autor, por imperativo legal, 
provocada pela Funai, ( acreditamos pela ampliação da reserva indígena do 
Xingu), e a impossibilidade de nela se desenvolver atividade econômica 
(art.24/25 da Lei 6383), causou o seu empobrecimento, que, não só foi impedido 
de acupar sua área de terras, e de nelas desenvolver atividade empresarial, além 
de longos anos de frustrações e desesperanças, pois seu domínio e posse fora 
conquistado legalmente e de boa fé. 

5. Da Desapropriação Indireta-Lato Senso 

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que ocorre a desapripriação 
indireta, quando o poder executivo apossa-se ou dispõe, arbitrariamente e 
ilegalmente de propriedade particular. 

A própria Funai, através dos documentos já citados (CT-SUAF/nº 105 de 
l 7/05/90e CT-SUAF/nº 096 de 30/04/90) encaminhados ao Sr. Durval Bulhões 
de Oliveira e ao Cartório do 6º Oficio respectivamente, reconáeceu a 
Legitimidade do domínio do Autor. ~ [Ç 
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6. Das Perdas e Danos 

O autor, Excia., perdeu, injustamente, a posse do seu imóvel, ficando 
impedido de explorar de forma sustentada as reservas florestais, a formação de 
pastagens, agricultura, tendo com isso volumoso prejuízo, alem de não poder 
dispor na condição de vendedor sem condições de responder pela evicção, 
face a constrição existente na matricula do RGI. 

Ademais, conceituando a denominação de desapropriação indireta temos 
que esta deflui de uma ato expropriatório sem regular desenvolvimento 
administrativo ou judicial. A denominação desapropriação indireta tem causado 
polêmica, mas até mesmo no STF esse "nomen juris" foi adotado. 

Seria mais apropriado a denominação de Ação Ordinária de Reparação 
por Ato Ilícito. 

O nome "desapropriação indireta" é um eufemismo, um abrandamento 
das ações de Esbulho possessório e de indenização "ex delito" prevista nos 
artigos 154l"usque" 1544 do CC e 920 e seguintes do CPC. 

Desapropriação indireta, entretanto, ficou no vocabulário popular, 
deixando de ser apenas um jargão forense e, em síntese, resume a 
desapropriação inconstitucional, contrárioa aos dispositivos da Carta Magna e 
configurando profunda ofensa ao direito individual, se afasta da desapropriação 
prevista na Lei substantiva, que pode ocorrer por erro substancial, que contraria 
a norma jurídica. 

Somente o poder público pode estar no pólo passivo e, neste caso, o 
"error in procedendo" foi do próprio poder público, exatamente o guardiã ds 
direitos substanciais do cidadão e de prestar-lhe jurisdição. 

O pacto social é implícito: "eu pago impostos, cumpro a Lei, e o estado 
que a impõe, protege aos meus direitos". É uma regra simples sem nenhuma 
complicação. 

Se o autor tem direito à propriedade e se sua aquisição foi regular e 
registrada ao Estado, cabe respeitá-la e protege-la, podendo em sendo 
considerada de utilidade pública para fins sociais, desapropria-la, mas há de 
reservar ao proprietário a justa indenização, que nada mais é do que o valor 
de mercado. 

Destarte, a Ação de Desapropriação Indireta, conhecida juridicamente 
como Ação Ordinária de Indenização, de natureza real, é ajuizada pelo autor, 
para haver o pagamento justo resultante da prática de atos ilícitos por parte 
do Réu, que não observando os procedimentos legais, se apossaram 
~:~:;damente de terras pertencentes ao domínio particular, t~ ~o~ t9 
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O fundamento jurídico do pedido, encontra substancia nos institutos legais 

mencionados, notadamente Constituição Federal, CC, Estatuto da Terra, Decreto 
Lei 3365/41 e Lei 6383/76, invocando subsidiariamente, quaisquer outras 
disposições legais atinentes à espécie, como CPC, para salvaguarda dos seus 
direitos. 

Nem outro poderia ser o caminho a ser trilhado pelo particular ofendido 
em seu direito de propriedade, pelo poder do Estado. 

O Estado, exercita o direito de intervir na propriedade privada, mediante 
ato declaratório de necessidade ou utilidade pública. 

É o princípio do "jus imperii". No caso sub-judice nada pôde fazer o 
autor, senão requerer indenização pela perda de sua área, sem possibilidade de 
pretensão possessória. 

A aplicação do art. 1541 ou do 1542 do CC, no caso do autor, não é mais 
viável, porque a área se encontra ocupada por silvícolas e aldeamento indígena, 
conforme confirmado na CT-SUAF/nº 105 de 17/05/90, dirigida ao Autor pelo 
então Superintendente de Assuntos Fundiários. 

Via de conseqüência, cabe ao judiciário nos processos de desapropriação 
indireta por utilidade pública ou interesse social, como é o caso em tela, fixar o 
justo preço de indenização. 

7. Do legítimo interesse "ad causam" 

Neste caso, Excia., tem o autor/proprietário, o direito de promover 
;-·. contra a Funai - Fundação Nacional do Índio e União Federal, 

individualmente, a presente ação de desapropriação indireta, a fim de 
haver o valor da justa indenização, correspondente a sua área de terras, 
bem como as parcelas acessórias necessárias a recompor amplamente o 
desfalque patrimonial sofrido, juros compensatórios e moratórios. 

O procedimento da Funai, órgão da União Federal, exposto nesta 
petição, enquadra-se na veemente censura do Supremo Tribunal Federal, 
conforme voto vitorioso do Eminente Ministro Aliomar Baleeiro, que no 
julgamento dos Embargos nº 52.441, deixaram expresso: 

"Ninguém pode ignorar a Lei, e muito menos o 
governo, que, como mantenedor da ordem jurídica, 
deve dar bom exemplo, e não pode entrar na 
propriedade alheia e utiliza-la sem prévia 
desapropriação (Revista Forense, 235/19)." 
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O decreto nº 50.455 de 14 de .4 de 1961 (cópia anexo), que criou o 

Parque Nacional do Xingo, em seu art. 5°, autorizou e determinou aos órgão da 
União envolvidos, a efetuar as desapropriações indispensáveis à instalação do 
Parque. 

... Slldoocacía 

8. O direito de propriedade 

O direito de propriedade , desde os tempos mais remotos, sempre foi 
assegurado ao cidadão, estando cristalizado em todas as CARTAS MAGNAS 
BRASILEIRAS, inclusive na atual, como se vê no art. 5°, inciso XXII. A 
garantia desse direito, está na mesma Lei Maior (art. 5°, incisos XXXV e 
XXXVI), quando preconiza que, a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada, submetendo à apreciação do Poder Judiciário, 
qualquer lesão ou ameaça a direito. 

A Constituição vigente, a exemplo da anterior, reconhece e assegura o 
direito individual de propriedade, e dá-lhe ênfase, tendo nele um sustentáculo de 
liberdade. 

E o art. 524, do Código Civil, enuncia: 

"A Lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus 
b " ens ... 

Assim, é garantido ao proprietário o mais amplo dos direitos reais. -. , 

9. Do direito à indenização 

Por todas as razões até aqui consignadas, a presente ação é 
absolutamente pertinente, e a condenação da Funai e União Federal de 
arcar com os resultados de sua incompetência e pagar ao autor o valor 
atualizado da indenização, acrescido dos juros compensatórios e 
moratórios, é matéria pacífica em remansosa jurisprudência. 

1 O. Da Avaliação 

Assim, o preço justo a ser indenizado pela Funai e União Federal ao 
autor, não pôde ser apurado quando do apossamento, pelos silvícolas, eis que 
não houve a desapropriação, muito embora determinado pelo Decreto nº, 50.455 
de 14/04/1961. 

Disso resultou imensos prejuízos ao autor. "j lÇ 
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A avaliação, para fms da justa indenização, deverá ser realizada por vistor 

judicial, a ser designado por V. Excia., com assistência das partes, facultando 
lhes formular quesitos, esclarecendo "datissima vênia" que para efeitos de uma 
avaliação justa, deverão ser considerados os aspectos do valor do preço médio 
da terra na região, mais o valor da cobertura florística da área, baseado nos 
preços médios das madeiras existentes na região, para as espécies 
comercialmente exploráveis, e o percentual de ocorrência das espécies e outros 
aspectos relevantes de valoração. 

11. Juros compensatórios e moratórios 

Os juros compensatórios no percentual previsto em Lei, contados a partir 
do ato que impediu o livre exercício à posse ( data do apossamento da área sub 
judice pelos silvícolas), comprovado também pela CT-SUAF/nº 105 de 
17 /05/90, encaminhada ao autor e CT-SUAF /nº 096 de 30/04/90, encaminhada 
as cartório do 6º Oficio de Cuiabá-M'l', constritando a área, como estabelece a 
Sumula 375 do STF que determina que os juros compensatórios serão devidos, 
nas desapropriações indiretas, desde a ocupação do imóvel pelo expropriante, 
(no caso em tela pelos silvícolas). 

Os juros moratórias (06% a.a.) e os juros compensatórios de Lei são 
perfeitamente cumuláveis em conformidade com a Súmula 12 do STJ. 

STJ - SUMULA 12- 

"Em desapropriação, são cumuláveis Juros Compensatórios e Juros 
Moratórios" 

Uniforme são as decisões nesse sentido de cumulação de juros compensatórios e 
moratórios, em remansosa jurisprudência, temos: 

RT-611/86 

RT- 630/97 

RT-544/180 

DJ-Data-02/08/1993-PG-14227-Relator Antonio de Paula Robeiro - Veja 
Resp.-18336-SP, Resp. 19630/SP - Resp. 5989/PR (STJ) RE-100717/SP, 
84534/PR-RE-86078/PR e RE-87527 (STF). i. f lt7 
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12. Dos requerimentos 

Pelo que acima ficou dito, e pelo que consta da documentação em anexo, 
REQUER a V. Excia.: 

a) Digne-se, determinar a citação da Funai - Fundação Nacional do Índio, 
Autarquia Federal, representante da União, na pessoa de seus 
representantes legais, neste Estado, na sede da Instituição no Centro 
Político Adm.inistrativo-CP A, e ciência a Procuradoria Geral da União, 
dos termos da presente ação, para aquele apresentar, no prazo legal, a 
contestação que porventura tiver, sob pena de revelia, ou querendo, 
assum.ir a condição de expropriante com amparo no Decreto 50.455/61, 
que criou o Parque Nacional do Xingu, com os conseqüentes depósitos 
devidos (indenização), ficando ainda, citados para todos os demais atos e 
termos do processo, até final julgamento, sob as penas que a Lei impõe. 

b) Digne-se, "data máxima vênia" determinar a perícia da área em questão, 
por vistor judicial, com assistência das partes, facultando-lhes formular 
quesitos, para se saber o valor da justa indenização, tudo obviamente às 
expensas do Réu. 

~ . ' e) A condenação do Instituto Réu ao pagamento da importância ao final 
julgada por Vossa Excelência como suficiente para a indenização da área 
e cobertura dos danos materiais daí advindos; 

d) O deferimento de todos os meios de provas em direito admitidas, 
notadamente a requisição de documentos e autos administrativos, a serem, 
sendo necessário, indicados oportunamente, pericias, oitiva de 
testemunhas, avaliações, depoimentos pessoais sob pena de confesso, 
documentos apresentados em anexo e juntadas de outros no decorrer da 
ação, vistorias, laudos técnicos e outras mais, quantas forem necessárias; 

e) Digne-se, determinar, via oficio ao INCRA, o cancelamento dos 
lançamentos de ITR sobre a área em questão, pela impossibilidade de 
sua ocupação econômica pelo autor, e a devolução dos valores pa os, 
desde a ocupação pelos índios. (17 /05/90). "f 0 
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f) Ao final seja julgada PROCEDENTE a presente ação, com a 
condenação do réu (FUNAI) dos pedidos constantes na inicial, ou sejam, 
PRINCIPAL E ACESSÓRIOS que compreendem: Indenização 
correspondente ao valor das terras nuas, preambularmente 
descriminadas e caracterizadas, bem como o valor da cobertura 
florestal que existiam na época no valor a ser encontrado pela perícia 
do vistor judicial, e julgado por V. Excia., juros compensatórios de 
lei, a partir de 17/05/90; juros moratórios de 6% ao ano; aplicados 
na forma legal; cumulação dos juros compensatórios e moratórios em 
conformidade com a Súmula 12 do STJ; correção monetária apurada 
na forma legal; honorários advocatícios face a sucumbência e 
calculados na forma do art. 20, parágrafo 3°, do Código de Processo 
Civil; custas e demais despesas judiciais verificadas no curso e para o 
curso do processo e demais cominações legais. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000 (mil reais) 
para efeitos meramente fiscais, 

SENDO DE JUSTIÇA E DE DIREITO, 

D .R.A. esta com os inclusos documentos 

P. E. Deferimento. 

)v(· ~ _r, ~L· . 
N'li;~IRA-OAB~~ 

Advogada ~ 

Cuiabá, 3 de abril de 2 

Advogado 

Estagiário 

~L~. t2L 
EDMILSON ~IVEIRÀ-OAB/MT-2195-E 

Estagiário 

Rua Alberto Ve1ho Moreira 180- Bandeirantes- Cuiabá-MT- CEP.: 78.010-180 
Telefax.: (65) 322-5715 ou 321-2398 - Website: http://users.cba.zaz.eom.br/idperon/idperon.htm 
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• ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE IYIATO GROSSO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO . 

. .. 
:-"\ 

, J 
J 

PROCESSO: 
AÇÃO: 
AUTOR: 
RÉS: 

2000.2630-0 
ORDINÁRIA 
DURVAL BULHÕES DE OLIVEIRA 
FUNAI e UNIÃO 

A UNIÃO e a FUNDAÇÃO NACIONAL 

DO ÍNDIO-FUNAI, Fundação Pública, pelo Advogado da União e por seus 
Procurador Federal respectivamente, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, 

processo n.º 2000.002630-0, que lhes move DURVAL BULHÕES DE 

OLIVEIRA, vêm, respeitosamente a presença de V. Exa., ofertarem 

CONTESTAÇÃO, aduzindo o que se segue para ao término 

REQUEREREM: 
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Pretende o Autor com a propositura da presente demanda, compelir as Res a 
suportarem INDENIZAÇÕES concernente a anexação nos limites do PARQUE 

NACIONAL DO XINGÚ, descritos no Decreto n.º 50.455/61, acrescido de juros 
compensatórios e moratórios, do imóvel rural com área de 1.000 (mil) 
alqueires, iguais a 2.420 ha (dois quatrocentos e vinte hectares}, 
compreendendo os lotes 1 e 2 (um e dois) do loteamento denominado Lygia, 

situado no município de Chapada dos Guimarães-MT, cadastro no INCRA em 
1975, n.? 901.032.033.956-6, matriculado sob o n.? 284, livro 02, fls. 143 no 
RGI da 3ª Circunscrição, 6° Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de 
Cuiabá, Estado do Mato Grosso. 

As referidas terras rurais, conforme descrição 
na exordial, fls. 02 usque 11, iniciou sua cadeia dominial em 21.12.55, quando 
EDUARDO FALCON ESKEVASI, adquiriu por compra e venda do Estado 
do mato Grosso, conforme título definitivo expedido pelo DTC, 
transcrição imobiliária sob o n.0 11.607, fls. 76, livro 3-N, em 04.03.60, RGI 
1° Circunscrição, 2° Ofício de Cuiabá/MT. 

ISSAMU WAKI, adquiriu de EDUARO 

FALCON ESKEMASI e sua Esposa, Esposa, escritura de compra e venda 

lavrada em 25.10.57, tis. 006, livro 873, tabelionato NOBERTO ACÁCIO 

FRANÇA, 5° Ofício de São Paulo-SP, registrado sob o n.º 16.992, fls. 535, no 
RGI da 1 ° Circunscrição, 2° Ofício de Cuíabá/MT. 

MÁRIO PAVÃO e ERNESTO PAVÃO, 
adquiriam de ISSAMU WAKI, escritura de compra e venda em 22.01.60, fls. 34, 
livro 489 do 1 ° Ofício de Marília-SP, registrado sob o n.º 11.608, fls. 76, livro 3- 
N em 04.03.60, no RGI do 2° Ofício de Cuiabá/MT. 

JOSÉ ALVES BARBOSA, adquiriu de 
ERNESTO PAVÃO e sua Esposa e, MARIA PAVÃO e Esposa, escritura de 
compra e venda lavrada as fls. 25, livro n.º 190, em 02.02.76, no 1º Cartório de 
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Notas de Assis-SP, registrado sob o n.? 01, matrícula 289, livro 02, em 
23.04.76, 6° Serviço Notorial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. 

Finalmente, o autor adquire o imóvel de JOSÉ 

ALVES BARBOSA e sua Esposa em 13.04.77, escritura de compra e venda 
lavrada as fls. 143, livro no 1° Cartório de Notas de Assis-SP, registrado sob o 
n.º 02, matrícula 284, livro 02, em 13.05.77, RGI do 6° Ofício de Cuiabá/MT. 

Avança o autor aduzindo que não percebeu a 
justa INDENIZAÇÃO pelo apossamento administrativo, em virtude de não 
haver sido promovido a desapropriação, muito embora o Decreto n." 50.455/61, 

assim determinasse. 

PRELIMINARMENTE 

O art. 177 do Código Civil Brasileiro, 

estabelece o prazo prescricional para as ações reais em dez anos entre 

presentes e quinze anos entre ausentes. A Súmula 119 do STJ, concluiu que 

as ações de natureza real por desapropriação indireta, prescreveriam em vinte. 
Pois bem. O autor em seu arrazoado de fls. 02 usque 11, infere que o imóvel 
rural de sua propriedade haveria sido apossado administrativamente após a 
edição do Decreto n.º 50.455, de 14 de abril de 1961, desta data, até a 

propositura da presente ação ordinária, distou o lapso temporal de trinta e nove 
anos, três meses e vinte e oito dias, até a presente data, portanto, sem maiores 
dificuldades, a demanda encontra-se, invariavelmente, fulminada pela 
incidência do prazo prescricional elencado na Súmula 119 do STJ. 

Nesse passo, haverá a demanda de ser extinta 
com julgamento do MÉRITO, na forma do art. 269, IV do Cód. de Processo 
Civil. 
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Se assim V.Exa., não entender, as- ... :R~"" 
permitem-se algumas considerações acerca do M É R I T O . 

Possui o condão, a presente demanda, de 
compelir as Rés em INDENIZAÇÕES decorrentes da anexação do imóvel rural 
descrito na exordial nos limites apontados pelo Decreto n. 0 50.455/61 , criando 
o PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, sem que tenha havia o devido processo 
legal de DESAPROPRIAÇÃO por parte da UNIÃO, através da FUNAI, em 
desacordo com referido Ato Administrativo em seu art. 5°, in verbis: 

"Ficam o Ministério da Agricultura, por intermédio do 
Serviço Florestal e a Fundação Brasil Central, autorizados 
a entrar em entendimentos com o Estado do Mato Grosso, 

com as prefeituras locais e com os legítimos proprietários, 
se eventualmente existirem, para o fim especial da 
obtenção de doações, bem como efetuar as 
desapropriações indispensáveis à instalação do Parque". 

,...-~ 
/ 

Não obstante a previsão de efetuar as 

desapropriações indispensáveis à instalação do Parque Nacional do Xingú, não 
atingiu as terras tradicionalmente ocupadas pelas populações indígenas 
localizadas em seus limites, porque, desde os idos da Carta Republicana de 

1934, art. 154, as terras habitadas em caráter permanente pelas populações 
indígenas possuam o caráter da INALIABILIDADE, in verbis: 

"Art. 154 - Será respeitada aos silvícolas a posse das 
terras em que se acharem localizados em caráter 
permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las". 

Na esteira do mesmo raciocínio, as Cartas 
Magnas de 1946, art. 216, 1967, art. 186, E/C 1969, art. 198, e finalmente o art. 

1231 e parágrafos da Carta de 1988, consagram a proteção àquela posse, 
impedido de qualquer forma a alienação dessas terras desde que houvesse o 
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pressuposto da ocupação permanente, conforme os usos costumes e. tradições / 
"' ~.// tribais. ··- ··~~-:.- 

O mestre Pontes de Miranda ao comentar as 
Constituições de 1946 e 1967 e E/C de 1969, revelou o verdadeiro alcance da 
nulidade dos efeitos jurídicos aos negócios que objetivam a alienação de terras 
ocupadas permanentemente por índios, vejamos: 

"Art. 216 (Const. de 1946). O texto respeita a "posse" do 
silvícola, posse que se exige o pressuposto de localização 

permanente. O juiz que conhecer de alguma questão de 

terras deve aplicar o art. 216, desde que os pressupostos 
estejam provados pelos silvícolas, ou constem dos autos 
ainda que alguma das partes ou terceiros exiba título de 

domínio. Desde que há posse permanente e a localização 
permanente, a terra é do, nativo, porque assim diz a 

Constituição, e qualquer alienação de terras por parte do 

silvícola, ou em que se achem permanentemente 

localizados e com posse os silvícolas, é nula, por infração 
Constitucional, Aquelas mesmas que forem e virtude do 

art. 216 reconhecidas como de posse de tais gentes, não 
podem ser alienadas. Os juízes não podem expedir 

mandados contra silvícolas que tenham posse, nas terras, 
de que se trata, se localizam com permanência. A proibição 
de alienação tem conseqüências: a) a nulidade de qualquer 
ato de disposição incluídos aqueles que só se referem a 

elementos do direito de propriedade ou da posse (usufruto, 
garantia real, locação); b) não há usucapião contra os 
silvícolas ainda que por posse de quinze anos; e) as 
sentenças que adjudiquem tais terras a outrem são 
suscetíveis de rescisão, por infringirem texto 
constitucional ( Vol. V. 1953, pp. 335/336). 
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Arls. 186 e 198 (Cont. 1967 e EIC 1969) - São 
quaisquer títulos registrados, contra a posse dos 
silvícolas, ainda que anteriores à Constituição de 1934, se 
à data da promulgação havia tal posse. O registro de 
propriedade é título de propriedade sem uso e sem 

fruição" ( Vol. VI. 1972, P. 457). 

Diante de tais ensinamentos, forçoso admitir a 
imposição constitucional de nulidade de qualquer natureza aos negócios que 
visaram e/ou visem a restrição a posse do silvícolas nas áreas 

permanentemente ocupadas. Essa orientação foi trazida à baila pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE. N. 0 44.585, Relator Ministro Victor Nunes Leal, 
ressaltando-se que "embora a demarcação desse território resultasse, 

originalmente de uma lei do Estado, a Constituição Federal dispôs sobre 
o assunto e retirou do Estado qualquer possibilidade de reduzir a área, 
que, na época da Constituição era ocupada pelos índios, ocupada no 
sentido de utilizada por eles como seu ambiente ecológico", decerto, 
destinado à sobrevivência física e cultural, verbis. 

"Aqui não se trata do direito de propriedade comum: o que 
se reservou foi o território dos índios. Ess~ área foi 
transformada num parque indígena sob guarda e 
administração do Serviço de Proteção aos Índios, pois 
estes não têm a disponibilidade das terras. 

O objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam 
os traços culturais dos antigos habitantes, não só para 
sobrevivência dessa tribo, como para estudo dos 
etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural ou 
intelectual. 
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Não está em jogo, propriamente, um conceito de posse, 
nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos: trata 

se do habitat de um povo. 

Se os índios, na data da Constituição Federal ocupavam 
determinado território, porque desse território tiravam seus 

recursos alimentícios embora sem terem construções ou 
obras permanentes que testemunhassem posse de acordo 

com o nosso conceito, essa área, na qual e da qual viviam, 
era necessária a sua subsistência. Essa área, existente na 

data da Constituição Federal, é que se mandou respeitar. 
Se ela foi reduzida por lei posterior, se o Estado a diminuiu 

de dez mil hectares, amanhã a reduziria em outras dez, 

depois, mais dez, e poderia acabar confinando os índios a 
um pequeno trato, até ao terreiro da aldeia, porque ali é 
que a "posse" estaria materializada nas malocas. 
(grifamos). 

Não foi isso que a Constituição quis. O que ela determinou 

foi que, num verdadeiro parque indígena, com todas as 
características culturais primitivas, pudessem permanecer 

os índios, vivendo naquele território, porque a tanto 
equivale dizer que continuariam na posse do mesmo. 

Entendo, portanto, que, embora a demarcação desse 
território resultassem, originalmente, de uma lei do Estado, 

a Constituição Federal dispõe sobre o assunto e retirou ao 
Estado qualquer disponibilidade de reduzir a área que, na 
época da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada 
no sentido de utilizada por eles como seu ambiente 
ecológico. "(RE nº 44.585, Rei. Min. Victor Nunes, 

Referência da Súmula do 480 STF, 1970, V. 25, pp 3601361). 
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O domínio da União sobre as terras ocupadas 

por índios, remanesce anterior a E/C de 1969, na qual em sem art. 198, 

declara textualmente que as terras ocupadas pelos silvícolas integraram ao 

Patrimônio da União, pois, mesmo sob o império da primeira Carta 

Republicana, 1891 já não se afigurava pertinente considerar como devolutas as 

terras ocupadas pelas populações indígenas. As terras do indigenato não eram 

devolutas porque congenitamente possuídas, ou seja originalmente reservadas 

através de várias legislações imperiais, destacando-se o Alvará de 1 ° de abril 
de 1680. As terras reservadas ao colonato indígena encontravam-se sujeitas as 
mesmas regras que as concedidas para o colonato de imigrantes, salvo as 
cautelas quanto as dos orfanatos em que achassem os índios. 

O art. 64 da Constituição de 1891, assegurou 
aos "Estados as terras devolutas situadas nos respectivos territórios, 

cabendo a União somente a porção de território que fosse indispensável 

ipara a defesa das fronteiras, fortificações construções militares e 

estradas de ferro federais". Se as terras indígenas encontravam-se 
devidamente ocupadas em caráter permanente, na mesmas condição dos 

colonatos imigrantes, não poderiam, decerto, ser consideradas como 

devolutas, não integrado o patrimônio dos Estados Membros, permanecendo, 
destarte, nos domínios da União Federal logicamente. 

Vale ressaltar que, em decisão magistral 
proferida na Apelação Civil, n.? 31.078-MT, relator MINISTRO ADEMAR 
RAIMUNDO, demonstra que as terras ocupadas permanentemente por índios é 
e sempre foram bens da União, verbis. 

" As terras, desde que integradas na antiga área 
reservada aos índios Bororós, o que está comprovado pela 
perícia, não poderiam ser alienadas pelo Estado do Mato 
Grosso, porque de propriedade da União. No Império, 

todas as terras reservadas aos silvícolas pertenciam à 
Coroa. A União passaram posteriormente, por força 
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expressa disposição dos textos constitucionais. Os 
Estados receberam da União terras devolutas, obrigados a 
respeitas os nacionais, necessários aos serviços desta. Os 
silvícolas, ocupantes de extenso tratos de terras sempre 
viveram, no seu habitat, dada a ancianidade de sua fixação 
no território brasileiro. Sempre foram reservas ocupadas 
pelos índios. As Constituições Republicanas lhes 
asseguraram o direito de ocupá-las, como patrimônio da 
União, que lhes outorgou, em caráter definitivo, o mesmo 
usufruto das mesmas. 

Daí caráter de inalienabilidade destas terras, para que se 
respeitasse o patrimônio de uma gente, direito melhor de 

um povo, ocupantes de verdadeiros territórios, antes 

mesmo da descoberta do nosso rincão. As leis maiores, no 

Brasil, consagraram aos índios o respeito aos seus direitos 

de primitivos ocupantes do território brasileiro, para que, 

dessa forma, como bem se expressou o Ministro Victor 

Nunes Leal, em voto do Pretório Excelso, permaneçam os 
traços culturais dos antigos habitantes, não só para 
sobrevivência dessas tribos, como para estudos de 
etnólogos e outros efeitos de natureza cultural e 
intelectual. 

Na esteira desta realidade indiscutível, o Supremo Tribunal 
Federal editou a Súmula 480, onde se proclama que as 
terras ocupadas pelos silvícolas são de domínio da União. 

Infere-se do exposto que a venda de porções destas terras 
por quem não é dono é irrito, desprovida, portanto, de 
eficácia, porque venda a non domino. As leis estaduais e 

os convênios que se fizeram no Estado do Mato Grosso 
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foram declarados nulos, pelo Supremo, dada a sua 

incostitucionalidade". 

O Decreto n. 0 736, de 06.04.36, em seu art. 3°, destinado ao 
Regulamento do Serviço de Proteção ao Índio, idealizado 
pelo saudoso Marechal Rondon, determinava que fosse 
promovido todos os atos necessários à proteção das 
terras ocupadas pelas populações indígenas evitando que 

fosse tratadas como devolutas, verbis: 

"O Serviço de Proteção aos Índios promoverá os actos 
mais convenientes: 

a) para impedir que as terras habitadas pelos silvícolas 

sejam tratadas como se devolutas fosse, demarcando-as, 

fazendo respeitar, garantir, reconhecer e legalizar a posse 
dos índios, já pelos Governos Estaduais ou Municipais, já 
pelos particulares". 

Firmou o Supremo Tribunal Federal 

..•......• entendimento definitivo no sentido de que, em verdade, as terras ocupadas 
pelos silvícolas integram o domínio da União Federal, ex vi da Sumula 480, 
verbís. 

"SÚMULA 480 
JULGAMENTO: 1969.10.03 
PUBLICAÇÕES: 

DJ DATA-10.12.69 PG-05930 

TEXTO: 
PERTENCEM AO DOMINIO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO, 
NOS TERMOS DOS ARTIGOS 4, IV, E 186, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, AS TERRAS 
OCUPADAS POR S/LVICOLAS. 

OBSERVAÇÃO: 
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CLT-43, ART-654, PAR-3, NA REDAÇÃO DA LEl-6087.74. 

LEGISLAÇÃO: 
LEG-FED CFD-****** AN0-1967 ART-00004 JNC-00004 ART- 
00186 

CF-67 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEG-FED EMC-000001 AN0-1969 ART-00004 INC-00006 
ART-00198 

CF-69 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PRECEDENTES: 
PRECEDENTE(S) .PROC-RE NUM-0044585 AN0-61 UF-MT 
TURMA-TP MIN-106 AUD-11.10.61 

DJ DATA-12.10.61 PG-***** 
EMENTÁRIO DO STF VOL-00480.01 PG-00454 
RT J VOL-00020.01 PG-00242 

PROC-MS NUM-0016443 AN0-68 UF-DF TURMA-TP MIN- 
118 AUD-27.03.68 
DJ DATA-29.03.58 PG-00986 EMENT VOL-00721.01 PG- 
00051 
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~ 

PROC-AC NUM-0009620 AN0-69 UF-MT TURMA-TP MIN- 
120 AUD-18.06.69 
DJ DATA-27.06.69 PG-02875 EMENT VOL-00769.01 PG- 
00203 
RT J VOL-00049.03 PG-00758 

INDEXAÇÃO: 

DOMIN/0, UNIÃO FEDERAL, TERRAS, 
DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ÍNDIO, 

CT0162,BENS PÚBLICOS 
TERRAS DE ÍNDIO". 

A Constituição de 1988 revelou um grande 
esforço do Constituinte no sentido preordenar um sistema de normas que 
pudesse efetivamente proteger os direitos e interesses dos índios, traduzindo o 

próprio reconhecimento de que existem valores e concepções diversos dos 
1 

nossos, e de que o noss9 modelo de desenvolvimento não é único. E, 
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sobretudo, a regra constitucional revela a crença na adequada coexistência 

dessas diversidade como corolário de uma sociedade pluralista e justa. 

Desta feita, a alienação das terras "sub judice" 

aos antecessores do Autor realizadas pelo Estado do Mato Grosso, afigurou-se 

alienação "non domino" em virtude de ter transacionado área que não lhe 

pertenciam, porque ocupadas permanentemente por índios, destarte, 

alienação em desacordo com a norma esculpida nos no art. 216 do 

Constituição Federal de 1946, verbis. 

"Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se 
achem permanentemente localizados, com a condição de 

não a transferirem. 11 

Nesse diapasão, no tema de nulidade, nos ensina WASHINGTON DE 

BARROS MONTEIRO, in verbis: 

"O ato, reunindo embora todos os elementos 

fundamentais, foi praticado com violação da lei, é contrário 

a ordem pública, ou aos bons costumes, ou não observou 
a forma legal, Por tais razões, fica ele eivado de viceral 
nulidade, recusando-lhe a ordem jurídica aos efeitos, que 
produzirá, se fosse perfeito. (in Curso de Direito Civil, 3ª 
Edição, Sereive)" 

Lembramos, ainda, o mestre CARVALHO 

SANTOS, in verbis: 

"E em verdade a nulidade não é senão uma sanção da 
violação da autoridade da lei, isto é, uma sanção dos atos 

praticados contra a disposição da leis proibitivas, qualquer 

que seja o elemento do ato jurídico, que tenha sido visada 

pelo preceito legal: sujeito, objeto, conteúdo, cláusulas, 
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formalidades internas e externas, publicidade etc. (in 

Código Civil Brasileiro interpretado, 6ª edição, Freitas 

Bastos, pag. 226)". 

A orientação pretoriana encaminhou-se no 
sentido de reconhecer o domínio da União sobre as terras ocupadas pelos 
silvícolas, impossibilitando que o Estados Membros alienasse essas terras, 
conforme foi feito pelo Estado do Mato Grosso, invocando como demonstração 
de seu domínio do art. 64 da Constituição de 1891 . 

O PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, já foi 
estudado em várias ocasiões nesta sede judiciária em outras demandas 
semelhantes, cominando, aqueles estudos, em constar a ancianidade da 
ocupação indígena nos limites demarcados, destarte, não desprezaram críticas 
quanto a ínfima parte reservada. A exemplo, temos as ações de LISETE 
MARIA TONETO BURTET e OUTROS, processo n.º 00.2533-0, tendo curso 

perante a 1° Vara Federal. 

Como se vê, nenhuma INDENZAÇÃO cabe ao 

Autor em face da anexação do imóvel rural descrito na peça inaugural nos 

limites de PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, haja vista que o disposto o art. 5° 
do Decreto n.? 50.455/61, não se aplica as terras de posse permanente das 
comunidades indígenas. Não havendo sido descrito benfeitorias erigidas no 
imóvel, inaplicável o disposto no§ 6° do art. 213 da Constituição Federal. 

Tendo em vista as considerações tecidas na 
presente peça processual, arrematam-na R E Q U E R E N D O finalmente a 
V. Exa: 

a) Em sede de PRELIMINR, seja a demanda extinta com apreciação do 

MÉRITO, em face da insuperável incidência da PRESCRIÇÃO ao direito 

reclamado. 
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b) 

IMPROCEDENTE, condenando-se o Autor nos consectários derivados. 

e) Facultar as Rés provarem o alegado por todos os meios de provas em 

direito permitido, notadamente depoimento pessoal do Autor, juntada de novos 

documentos, rol de testemunhas e perícia se necessário. 

Termos em que 

Pede deferimento 

da União no Estado de Mato 

{ 

Advogado da União 
OAB/MT 4943 

DOCUMENTO CARREADO 

- LAUDO HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICO PROMOVIDO NOS AUTOS DA 

AÇÃO ORINÁRIA PROPOSTA POR LISETE MAIRA TONETTO BURTET E 

OUTROS. 
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00.2533-0PIX 

Laudo Antropológico 

Dr. Eugênio Gervásio Wenzel 

Lisete Maria Tonetto Burtet e Outros 

Parque Indígena do Xingu 
Alto Xingu / 1998 

00.2533-0/PIX 
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RELAÇÃO DE QUESITOS 

PROCESSO Nº2.000.36.00.00.2630-0 

Autor: Durval Bulhões de Oliveira 

Réu: FUNAI - Fundação Nacional Do Índio E União Federal 

Primeiro quesito .. 

De que padrão é a terra de domínio do autor, abrangida pela 

ampliação do Posto Indígena Parque Nacional do Xingu. 

Segundo Quesltn- 

/\ 
Qual a cobertura Florística e/ou Vegetal que existia na área, 

quando da ocupação pelos silvícolas. e se tal cobertura ainda 

permanece, e que valor por hectare representa a mais na 

avaliação? 

Terceiro Quesito- 

Em que data (mês/ano) houve o aposs amento por parte dos 
silvícolas na área do autor, objeto da presente ação?: 

Finalmente o autor confia plenamente no trabalho técnico do 
1 

Visto Judicial em conjunto com os assistentes das partes, que, . /1~7 
' )' ty 

.. ,, •.... 
(,,~' ...•.. 



com/toda certeza, hão de elaborar Laudo Pericial 

encontr~o o justo preço da indenização devida ao titular do 

domínio, em conseqüência do apossamento da área pelos 

silvícolas. 

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2000. 

João Perón 

4 /) /)- ') 

1:0: ~ ~ IJ{ ~~ '-=- 
N ilza OI iveira 

OAB/MT-3060 OAB/MT 3.0468 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

PROCESSO Nº 2000.2630-0/1400 

DECISÃO. 

I - Deixo de designar audiência de conciliação, posto que os 
interesses da União envolvidos na lide são indisponíveis. 

II - A preliminar de PRESCRIÇÃO levantada pelas Rés na 
contestação que apresentaram em conjunto será analisada quando da 
análise do mérito, pois de acordo com a Súmula 119 do S11, o prazo 
prescrional na ação de desapropriação indireta é de vinte anos, o qual inicia 
se com o apossamento e não com o simples decreto como posto pela FUNAI. 
Não constando nos autos a data do apossamento e podendo ser comprovada 
através da perícia técnica, inviável neste momento a análise desta preliminar. 

ID- No mais, superado o exame das preliminares, considero 
as partes legítimas e bem representadas, estando presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, além de não haver qualquer 
irregularidade a corrigir, razão pela qual dou o feito por saneado. 

r-. 

IV - Considerando a discordância da parte autora com o 
aproveitamento nestes autos da perícia feita na Carta de Ordem ( Processo 
nº 97.5648-9) em trâmite pela 2ª Vara desta Seção Judiciária, indefiro a 
produção da "prova emprestada" requerida pela Rés, até porque os Autores 
não sendo parte naquele processo não puderam valer-se do contraditório e 
da ampla defesa. 

V-Restando dúvida quanto à caracterização ou não da área 
dos autores como de posse imemorial indígena, torna-se imprescindível a 
realização da perícia histórica-antropológica. 

Em sendo assim, defiro a produção da prova pericial 
requerida pelas rés às fls.269, nomeando como antropólogo o Sr. Eugênio 
Gervásio Wenzel, CPF 205.716.820-49, cujo currículo encontra-se arquivado na 
Secretaria desta Vara. 

VI- Pelo Juízo, o perito responderá: 

a) A área de propriedade dos autores pode ser 
caracterizada como de posse imemorial indígena? 

.. 
1 1 • 1 
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VII- Defiro ainda a perícia técnica requerida pelos Autores e 
nomeio perito o engenheiro agrônomo Sr. Palmyro da Costa Latorraca, CPF 
001.737.701-34, cujos dados curriculares encontram-se em Secretaria. 

VIII- Pelo Juízo este Perito responderá: 

1 - É possível determinar a data em que houve o 
apossamento pelos índios nas terras dos autores descritas na inicial? 

IX - Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e 
a apresentação de quesitos no prazo comum de cinco dias, contados da data 
de intimação desta decisão. 

r- X - Após, intimem-se os Srs. Peritos para, em cinco dias, 
apresentarem suas propostas de honorários e prazo para conclusão dos 
trabalhos, do que se dará vista às partes pelo prazo comum de cinco dias. 

XI - Fica desde logo esclarecido que a responsabilidade pelo 
adiantamento dos honorários da perícia técnica será dos Autores e da 
histórica-antropológica, da FUNAI. 

XII- Cumpridos os itens IX e X, tornem os autos conclusos 
para deferimento ou não dos quesitos apresentados pelas partes e análise 
das propostas de honorários periciais. 

0, 
1 

Intimem-se . 

dui~bá, 15 de fevj~-iro de 2001. 

l,,_/-"1,_,,,.--- t 
CESAR AUGUSTIJ EAR-S-1 ----- 

Juiz Federal 3°Vara/MT, 

2 



• ~ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do índio 

// 

QUESITOS. 

PERICIA HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICA 

n 
i 

Queriam os Srs. Peritos responderem: 

1 - Se as terras "sub judice" encontram-se inseridas total ou parcialmente nos 
limites do Parque Nacional do Xingú? 

2 - Se a área indígena em questão encontra-se devidamente demarcada e 
regularizada? 

3 -Qual ou quais os grupos de origem ameríndia habitam essas terras? 

4 - De quando data essa ocupação? 

5 - Quais os fatores históricos que consubstanciam a ocupação desses índios nas 
terras "sub judice "? 

r> 
1 

6 - Se o grupo em estudo ocupa toda a área definida como indígena para 
apropriação dos meios indispensáveis à sobrevivência fisica e cultural, conforme 
definição elencada no§ lº do art. 231, da CF? 

7 - Na hipótese de ser afirmativo o quesito anterior, quais as atividades 
desenvolvidas pelo grupo a necessitar dos recursos naturais existentes no interior 
área reservada, em especial no imóvel "sub judice ", bem como as técnica de 
manejo de solo adequadas à confecção da cultura material (atividades da ação 
humana), considerando, ainda, as plantas medicinais, comestíveis e utilitárias, as 
formas zoológicas destinadas à alimentação, não desprezando a entomologia? 

8 - As tradições indígenas são reveladas através do processo da oralidade, 
transmitida de geração em geração. Desse modo, como pode ser hoje definido o 
território indígena em estudo com relação a sua ocupação como forma de 
"habitat" do povo indígena em estudo, bem como a sua importância para a 
perpetuação desses saberes às novas gerações? 

2 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

9· - Se o Parque Nacional do Xingú, em face das respostas aos quesitos anteriores, 
pode ser considerada de ocupação tradícional e permanente indígena, contando com 
proteção constitucional desde os. idos da Carta Republicana de 1934? 

Que os Srs. Peritos formulem outras considerações 
que tiverem por pertinentes. 

PERÍCIA TÉCNICO-AVALJTÓRIA 

Queiram os Srs. Peritos responderem: 

1 - Se as terras "sub judice" encontram-se devidamente individualizadas em 
relação- ao Parque Nacional do- Xingú? 

2 - Se a demarcação da terra indígena se sobrepôs a área reclamada pelos Autores? 

3 - Caso afirmativo o quesito anterior, qual a porção de terra abrangida pela área 
indígena? 

4 - Se os Autores em qualquer época erigiram benfeitorias nas terras inseridas na 
área indígena? 

5 - Caso afirmativo o- quesito anterior, qual o valor dessas benfeitorias? Levando-se 
em consideração os recurso destinadas à construção a época, deduzindo-se a sua 
depreciação pelo tempo e uso, demonstrando o seu valor atual em moeda corrente. 

6 - Qual o valor do hectare na região considerando o estado na época da alienação? 

7 - Qual o valor hoje por hectare na região, inclusive para fins de reforma agrária 
de terras ditas beneficiadas e as em estado bruto? 

8 - Qual a aptidão do solo das terra "sub judice" à produção rural? 

9 - Considerando as respostas aos quesitos 06. 07. e 08~ qual o valor da área em 
disputa? 

1 O - Se as terras "sub judice" em algum tempo atenderam a sua função social? 

3 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do índio 

Que os Srs. Peritos formulem outras considerações 
que.tiverem por pertinentes. 

Termos em que 
e. r. m. 
Cuiabá, 16 de março de 200 l 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

INFORMAÇÃO/PRDC/N.º 009/2001 Cuiabá, 23 de abril de 2001. 

" 

Sr. Procurador, 

Segue encaminhamento de rol de quesitos antropológicos 
solicitado por Vossa Excelência, com o objetivo de deslindar controvérsias e 
para acompanhamento do Processo: 2000.36.00.002630-0, Classe: 01400 - 
Ação Ordinária/Imóveis. 

1. Nas terras indígenas demarcadas do Parque, quais as 
aldeias velhas e taperas que existiram e existem que 
comprovam a imemorialidade? Se possível associá-las aos 
grupos e sub-grupo correspondente. 

2. Dentro da oralidade de cada grupo indígena acima 
mencionado, quais são as atividades essenciais para a 
manutenção de sua organização social, costumes, língua e 
tradição que foram e são realizados nas áreas em 
comento? 

3. As áreas em comento são consideradas habitat etno 
historicamente constituído? Em caso positivo, desde 
quando há o registro de ocupação tradicional desta região? 

4. Quais os fatores históricos preponderantes concernentes a 
ocupação não índia na região que influenciaram a 
definição da expedição dos títulos de domínio incidentes 
nas áreas em comento?~ t~ l,,,/ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

5. Quais são os prejuízos sócio-econômicos sofiidos pelos 
Povos Xinguanos por não usufruírem integralmente seu 
território imemorial, devido a interferência da sociedade 
nacional? 

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo meus 
protestos de estima e consideração. 

,:r-,.., 
1 ' 

Atenciosamente 
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