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FLS. N.0 

Seção Jl~á-iciâria do DF 

1. • Região · 3. • Vara 

JIRQ MORD@TO, japonas, agricultor, e 
sua mulher D.a. lllSSAKD MORDl}'l'O, bms1le1ra,de pran- 

. 
das domésticas, ambos dom1c111aãos e residentes na 
cidade de. Andrad1na ( SP >. à Rua 15 de Novembro n •. , 

, ' 

3S0, por seu adVoga,do e bastante procurador 1ntra- 
ass 1nado ( does. l e 2 ), consoanta lhes faculta o 
-artigo 153, § 4a, da 1tmende. Constitucional. n, i, de 
1969, vam. propor uma ac«o 41. desaprogrlaci~- 1nd1ra; - .ta.· C eubsid W:rla da ra1v1naJ.oacãQ ) contra a UNIAO - J'Sll,:R.4~ ~ a FUNAI ... FUNDAÇAO NAClD~L m. nmro, pe.§. 

p 1 •• • •••• •• • • 

soa jurt dica de direito privado vinculada ao Kinis· 
tér1o do·.rnterior ( Decreto n. 68.377. art. 10, i 

' único ) , com dauunc 1aç«o da lide ao alienante, o 
~. &ST.[00 Yi:lUto G:RCSBQ t pelos fundamentos de fato e _, »>: 

que passam a expor: 
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RMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

Seção Judiciária do DF 
l. • Região • 3. • Vara 

; 

PRUMBUlD NSCtl35ARIO 

0.1 - Antas de adentrar&~ nas raz~es que os 
levaram a pit>1)'or esta ação. entendem ser necessária 
uma explicaçlo sobre a legislação apl1cavel à espé - 
cie, e, também, sobre o •Parque Nacional do Xingu• , 
criado pela rrnião Pederal através do Decreto n,50455 
4§. 1961, cuj~ perimetro ( art, 20) englobou uma á 
rea de terras de propriedada dos autores, tendo nes• 
sa ocas11o a un1,o Federal dela se apossado adminis 
trativamente. 

o.2 • A Consultoria Jur1d1ca do K1n1stér1o do 
Interior pro~er1ndo parecer ( doe, 3 ) no processo 
administrativo n. ll.914, aprovado pelo Ministro Mal! 
T1cio Rangel Reis, deixou expresso: 

•versa o presenta proces 
so sobre a·situaçlo fundiária do 
'Parque Nacional do Xin~u•, área 1• 
~1!~~nt~ dast1nada __1à_·prese....rlª-.:. estal ·· e ao estudo das 1f<fu1. 
aas natura is bras 1la1ra.s !l . gua 
:to.1122stertor.neut0 tr:nsfoN .!III!. rfJ'serta 1xc 1íiã 1 va .wi l lv 1 o • • . ~ 

C os gritos são nossos) • 
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RMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

FLS. N.0 

Seção Judiciá.ri 
l. • Região - 3. • vara 

•cone1deranao a necessi 
dade de preservar esta área como 
reserva florestal e campo de estu• 
dos das r1Quezas naturais braa1le1 
ras ( Daç. I!.. 50.455/61. cons1-; 
dera,ndq .2! ) -. 

Ni'o se tratavam de terras que constl - 
tu iam ambiente ecológico da ind1os ( Súmula !.§Q. !19, 
S,T,F. ). 

Se ass 1m o fossa, a un1S:o Federal a o 
criar o Parque. ao. 1nvéa .'1.1. 1n1c1a1menta ãestina-lg 
à preservaçtto florestal e campo de estudo ãas r1qu§. 
zas nat~raie brasileiras, te-lo-ia. desdg-º- início 
criaôQ para a preservaç«o do ambiente ecológico dos 
silvícolas. 

1 

PARgU~ NACIONAL 00 DNGU ( P.N.X. ) 

o.3 - Cria~o e.orno reserva florestal,para CBilll 
po de estudo das riquezas naturais brasileiras, e 
com a finalidade de ser preservado para as gerações 
futuras,. o 'Parque Nacional do X1ngu•, ticou sujei- 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

to ao regime especial do Código Frorestãl l »eereto 
D... 50 ,455/61, art. 7 g ) • 

Inicialmente ela abrangia uma superf 1- 
~ q de 22.000 km2 a tinha a figura de um poligono 
irregular ( art, 20 ) , a Qual, segundo nos informam 
os ir.nã:oe Vilas Boas, atrav,a de decretos subsequen 
tea. foi ampliada. para so.ooo km2 • 

Comparativamente, habitada por tso so 
mente 2,QOO 1n01os ( doe. 4 ), essa área é superior 
à dos Sstaàos de SERGn>8 ( 21.994 km2) e de ALA• 
GúAS ( 27.731 km2 ), os Quais, respectivamente. po~ 
suem uma população de SOO.coo e l.325.ooo hab1tan • 
tas. 

Internaclonalmente. a área do 1Parque 

Nacional do Xingu• aproxima-se da super:r·ície terri 
torial da ll)LANDA ( 33.712 km2) que possua uma po- 

- . 
pulaç«o ~a 13.269.563 habitantes. 

ssses dados fora.~ obtidos no ATLAS G&> 
GR.AFJCO 115UDRAMSNTOS, da Pe. Geraldo José Powels , 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

autorizado pelo M1n1stér1o de 
(. registro, n, 2.358 ) • 

No ano da 1968, &ld'm .Qi. ampliar p ela 
Jrr1me1m vez o par ímat ro do Parque Nacional do Xin .• 
gu, a unià'o Federal deayirtuou sua f 1nal1.cia.da e mod! 
ttcou sua destinação. trans!oDP§:ndo-o de área flo 
restal em área raeerv:adA exolusivamente aos silvíco 
las ( Decreta n.. 63.082/68, art. 10) • 

- A QT.JaJTAO SUB JUDICS 

1.1 •. Os autores mediante título def 1n1 t ivo de 
propriedade, expedido pa lo Sstado de Mato Gr o s s o , 
devidamente transcrito sob n. 5.021, EID! 17 de teve - 
retro de 1961, no Registro dé :nnóvels da comarca de 
Barra dor Garças ( KT ) ~ tornaram-se senhores e leQ. 
timos possuidores de uma gleba de terras, CODI a área 
de 9.984 hectares, situada no lugar derlo~inado 1Fa - 
zenda Boa Vista•, cujas medidas, características e 
confrontações constam do seu título de propriedade 
e da planta anexa ( does, 5 e~) • 

A.V, SÃO JOÃO, 473 - SÃO PAULO 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

1. • Região - 3. • Vara 

l. 2 • 1'ssa gleba de terras f"o1 1nc luida no pe 
rimetro do 1ParQue Nacional do Xingu•, por ocasião .. ~. 

de sua criaç!o ( Decreto n. 50.455/61 ), tendo a 
,. 

UD11o Federal praticado nessa oportunidade o denomi- 
nado· apossamento administrativo,·· infringindo o dia .• 
p·osto no artigo 50 desse decreto. bem como o artigo 
lil, l lJi, L1a Const 1tu1clu Federal 11tl 1.946. 

1.3 - os autores adQu1r1ram essa gleba sob a 
égtda da conetituiçlo Federal de 1946 ( art. 141, 
§§ 3g a 16 ) , tendo antes da compra sido, efetuado um 
exame e vistoria nas terras, em que l!i.Q. se constatou 
a prese:oca .d& 1no1os,...Jll!. .d.A seus algeamentos. 

Sesa assertiva d confirmada vela decla - 
raçso do agr1'Ilensor designado pelo Sstado d e Mato 
Grosso para demarcar o lote de.terras, de 
havia aldeamentos nem vest1g1os de 1nd1os na 
alienada. 

que não 
gleba 

1.4 • outrossim, e é muito importante sal1en - 
tar que a Oo,nstituição Federal de 1946, contempora • 
nea à aquisição das terras, ~o inclui& terras ainda 
mesmo Que habitadas por s1lv'!colaa entre os Bens da 

AY. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO Processo N. 0 

UD1io ( arte 34) • 
F'LS. N. 0 

l. • Região - 3. • Vara. 

Tal disposição só veio a surgir na cons 
tituiçlo Federal de 1967 ( art. 4a, :rv) . 

• U) m 
"' 

A const1tu1cão de 1946, quanto aos 1n 
d1os, fazia uma única referfnc ia: -Será resp:eita d a •... 
aos silvícolas a posse ãas terras onda se 
manentem~nte la•caliziuJos, com a condiç«o 
transferirem• ( art. 216) • 

acham n~r 
de não a 

o ,< 
o 
iii: 
o 
"' ~ 
ai 
<( 

1.5 - Todavia, o gstaão de Mato Grosso confor 
me detenninaçtto de seu Código de Terras ( Lei n. 
336/49, art. 5g ) reservava terras que fossem julga• 
das necessárias aos aldeamentos de 1na1os ( goc. 7 ) 
o que .eJJ,tenda~ desneçeasá~io na regi~o que veio a 
ser abrangida pelos limites do Parque Nacional do 
Xingu. 

. o 

- 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

Sec;fàO JU 
1. • Região - 3. • Vara - .., 

CRJjCAO 00 PARQUII NACioNAL 00 X.lliGU. @UA FINALID&DB:. 
. - REG1:lg JURIDICO D6 TlfflRAS. APC8S.AJ4QITO AIMINlSTRAT@. 

2.1 • filo Decreto .a, 5Q .455/61 _ .C. doe. a ) & 
tJnUia criou ,g_ •PARQtli N,AC]pNAL W. IJNGU•, 1n1c ial - 

. ~ . ..•. .. 
man1tl desttnaao à preservação florestal, estudo das 
riquezas naturais brasileiras, proteção da fauna e 
da flora, diretamente subordinado à Pres1dãnc1a da - 
Repdblica, constando de seus considerandos, entre Ol!. 
tros, •constituir uma parte dessa área da terras pe~ 

~ 
tencente aos 1nd1os, e seguntlo a legislação em vigor 
1nsuscet1ve1s de alienaçG:o•. 

• oi 
e( 

2.2 - o Decreto n, 60.455/61, em se111 artigo 50, 
deixou expresso: 

'Ficam o M1n1stér1o ..J1l_ 
As;ricultura. por intermédio do Servi 
ço Florestal, e a Fundaçio BrasiI 
Central autoriza~os a entrar em en 
tend 1mentos com o istado de Mato 
Grosso·, corq as Prefei. tuna~ locais e 
irom os leg1t 1mios proprietarios, se 
eva ntualment e ex 1st 1 rem, para o f 1m 
espec 1al de obtençlo de aoac;õ'es, b\1. 
como a etetua.r u ~~roprlactsN_ disianeavets & 1nst lo ~r 
que • 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
CEP 01035 



•.. 
' 

'\ 
' .- ...•.. 
)~. 

1..__,. 

I ,..., 

~: '"""'·- 
'-, !D 

/~ ,ê 
'-,.,-' d 

,,, __ 
-; 

- 9 - 

ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

Tais e:ntenãimentos 
dos,~ muito menos aa desaurouriacões .Q§ll terras 
1no1aDensa.ve1s 4 1nstal&çlo_ .dQ.. PARQUS_._for&'D p,romovi• 

- ~ 
.da§.. Limitou-se a un110 federal a ocupar adm1n1stI"B. 
tivamente todas as terras abrangidas pelos limitas 
ao •Parr.iue Nacional do Xtngu•. 

: 
CD 
IO 

o 
"'( o 
ii: o 
11) 

3 

·Apds os apossamentos administrativos pr~ 
ticados contra proprietários e o &atado da Mato Gro§.. 
so. as terras ocupadas pela união Federal (doe. 9), 
passaram a integrar o patr1m~n1o do Parque ( Decreto 
a, 51,oB4/6l, art. iu ) • 

Nessa ocasião vigorava ainda a constitui 
çlo Federal de 1946, e o direito de p,ropriedade era 
garantião pelo seu artigo 141, § 16 •. 

2.3 • Constata-se, assim, que as terras situa 
das na área abrangida pelo per 1metro pri.'111 t1vo do 
Parque Nacional do X1ngu ( P.N.X. ) constituis..~, an 
!dla .da~ cr1açlo, um todo beterog«neo. no qual~ 
.êa. varela tinba regime jur1a1co nróprio • .l a leso 
reconhecia a. nró:a ria. união. 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

1. • Região - 3. • Vara 
~ s que, dentro dos limites ~o ParQue f1:x&. 

dos no artigo 22 do Decreto 50.455/61. estavam loca• 
liza~os bens ~úblicos estaduais dominicais, inclui - 
dos depois da alienação para particulares em bens de 
direi to p:r1.vado, . tornando seus p,ropr1etár1os leg!t1· 

mos •. AB. glebaa. :corven'kura ~ a,lie@das pelo Governo 
.dg. sstaao da.Mato Groas~ conservaram.a.natureza rui. 
devolutas. outras pe:rte nc 1am aos ind 1os e eram in - 
euscet!veis de alienação. 

2.4 - Portanto. resuminpo. eram tras (03) as 
~ •• a, 
"' categorias de terras abf'angtdas ou at1ng1~as pelo D~ 

ereto n. 50.455, de 14 de Abril de 1961,e assim d1s 

cr1m1nadas; 

l~) • DSVQUJT4' ( Bens Públicos DQ 
m1n1ca1s sstadua1s) • 

~- .. 2~) • .Ili OOJAINIO PAfilIDUUR ( Art. ,. 
r - • 

859 cJo cce.cwu Brasileiro). 

3 ~) • & li6. J:WS ,:; ~ 5 ILVICOia 
( Conetituiçlo Federal, 
1946; Artigo 216) • 

de 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

-\.> 

la segunãa ( 2~) 
as terras doe autoras,~ aesãe -~---= y::ww ---- 

çluiãae IW. ver1metro .dQ. Parque Nacional .dQ. x1ngu. 

1. • Região - 3. • Vara 
-t- - 1- fazem parte IJ .,..- 

' \ .•.•.. s lmportante salientar que em seus cons1 
derantlos o Decreto 50.455/61 que criou o Parque Na 
cional ão X1ngu ( P.N.X. ) ao referir-se que uma 

1nd1os, se· parte.deesa área.. àe terras pertence aos 
gundo a leg1elaçgo em vtgor,e por 1sto 
cettveie de alienaç!o deixou implícito 
Que uma outra parte não pertencia aos 

mesmo 1nsus 
e ressalvou 

silvícolas. 

i 
1 

1 ' 
' 

~ ~ 
,é• 

"'--1 . r Ô 

1.. - -, 

As terras não abrangiàas pelo Artigo 216 
da constituiçlo Federal ãe 1946, ou eram devolutas , 
ou de ãominio particular. 

2.5 • Dessa class1f1caç~o das terras àecorrau 
' a imposição legal, praconizaaa no artigo 52 do refe- 
rido Decreto, no sent1ào de serem mantiãoe entendi· 
mantos com o Governo <lo Ssta~o de Mato Grosso, Pre- 

r 1 :reitura.s locais e legítimos proprietários, bem como 
fossem efetuadas desapropriações 1nõ1spensave1s à 
instalação do Parque. 

A.V. SÃO JOÃO, 473 - SÃO PAULO 
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se, na época de sua cr1aç4'o (1961), to - 
das as terras anglo baàas dentro· do perín1etro do Par 
que Nacional õo lingu ( P.N.X. ) pertencessem aos 
1nàios, e não apenas uma parte delas segundo os con 
stderanaos ão Decreto n. 50.455/61, haveria necessi• 
dada de entenalm:entos ou desapnopr1ações? 

Lógico .aJ:!Jl :ni.Q.: 

ai 
,( 

ô 

Na mesma 11ntla de rac1oc1n1o, pertences 
sem todas ae terras aos s1lv1colas ã época da cria 
ção do Parque, teriam os Decretos e Leis poster1o • 
res tomaào a cautela de resguardarem o direito aõ'Qu1 
r1ôo e o de garantia da propriadaõe particular? R~ 

i· 

1 

-1 1 pita-se ~ L6g1ço 9.!tll niQ. : 

Isso í óbvio. 
a água do pote. 

Claro e cristalino como 

2.s - A área dos autores é justamente uma par 
te dessas terras que nlo eram habitadas pelos 1n - 
dioe, mas que foram ãest1nadas à rormaç«o ão Parque. 
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,, 
B earto que, posteriormente, interdita - 

das já as terras aos proprietários, os orgttos de Pr.Q. 
teção aos s1i~1colas passarem a transferir 1nã1os Pª 
ra ali, e também é certo Que poderia fazf-lo,mas nos 

tennos .ãa. nró12r1a liú:; meã iante compra ou clesapro .. 
nriaQão das terras devolutas estaduais e de proprie· 
dada particular, o Que ;ão ocorreu. 

- ll8TrJ:U~O D& FUNAI - - FUNDAÇ~O NACIONAL to JNDJO .• 

.. 
m 
1D 

"' 

3.l - No ano de 1967 através .. _Q.,_ __ 1&1 Jh. 5.371 / 
67_ (_ aoc.l~ ), foi autorizada a 1nst1tu1çlo àa •Fun- 

- ' 

daçGío Nacional do llldioª pelo Governo F-ederal , com 
patr2m0D1P .próp:r1o e pe-rsonal1àa.cJe -jur!cS1ca de direi 
to priva.do, nos termos da lei civil { art. lQ ) • 

3 .2 •. Nessa 1.e1 rtcou previsto que. entre ou 
tros, o patr1m0n1o da FUNAI seria constituido pelo & 
cervo do •Parque Na.cional ão Xingu ( art. 2u ) •. di,a 
pondo o eeu s..rt, lo : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

1 
í 

\.....º Como e õbv í,o , o ar-t , 100 da Co,nstitu1ção 

- 
do Brasil de 1967 se referia aos direitos e garan - 
tias 1nél1vi~ua1s. concer rantee , entre outros, a 1n· 
violabilidade da propir1eõada ( § 22 ) , não p-rejudi 
eanco o ã1re1to ae3Qu1r1ão e o ato j·uritl1co perfeito 
( § 32 }, em substituiçl:o ao artigo, 141,, §§ 3g e 16, 
ãa Constituiçlo de 1946, sob cuja égide es autores 

il haviam adQu1r1ão a gleba de terras sub juãtce • 
.__ o 

.e( 

1 - ~ ~ ..• () 
··;a;' . O) 
' - z 

"\... . ai 
, - .;, 

~..,.._.,- ó - - .... ~:-1 MODIFIU.ACAO DA FINALID.ADS S ALTSRAC.AO IX.e LJllrrE 

lP P,6RQUE NACIONAL lXl XINGU 
. .,_.... 

4.l • .&n o5 àe agosto de 1968, vieanão ampliar 
o per1metro do •Parque NacioDal do Xlngu•, a União 

~ - 
1 1 Federal ( doe. 11 ) pelo Decreto n. 63.082/68 alta - 

.nll1. seus limitaa ~. ~esvirtuanão a f1nal1àade para a 
qual ele f~ra. cria~o ( preservação florestal e estu- 
do das riquezas naturais brasileiras), transfonnou 
~ 1m. área resexxaõa exclueivamentg §.2§. s1lv1col.a!, , 

AV, SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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dispondo esse ~1ploma le~l textu 

•o 'Parque Nacional ão 
xtngu•, criaõo-pelo Decreto 50.455, 
de l4~õe abr1l de 1961, área exclu 
sivamente reservada aos e1lv!co 
·las t na forma do artigo 186 da 
Constituição e vara os efeitos do 
art·igo 2g • 1 tem VII, do Decreto n, 
62.196, de 31 de janeiro de i968 , 
passa a ter os eegointee limites: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4.2 • Data ven1a, os autores transcrevem o 
principio õo· art1gg 186 .da. Qopstituiç!o .Q.Q. Brasil, 
.41_ 19671 eonsubetancia.ào nos seguintes teimas: 

, 
·~ aseaguraôa &o-e silví - 

coIas a posse permanente das terras 
Que habitam e reconhecido o seu di 
reito ao usufruto exclue1vo dos re• 
cursos naturais e da toãas &a utili 
dadas nelas existentes•. - 

.., 

$§se ã1spos1t1vt çonstitucioll§.1 subst1 • 
tuia 12. artigQ\ .2.l.§. .a& Qo,nst 1tu1ç«o Feàeral ili 1946 , 
sob cuja ág1àa foi adquirida a gleba de terras sub 
ju~1ce, livre da presença indigena e de aldeamentos 
de e11vicolaa. 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 1 ,( J sr: / J , /j 

y .!, b 

,. 

4.3 - Isto posto, muito embora no artigo lQ do 
Decreto n, 63 .ú82/68 houvesse referfnc 1a ao art. 186 -· 
da Const 1 tu1ção ao Brae 11 de 1967, esse diploma le- 
gal, reconhecenao a ex1stfnc1a de terras tituladas & - bra.ngtaas pelo perttletro do •Parque Nacional do X1n- 

... 
gu•, autorizou a FUNAI - Fundaçlo Nacional do Ind1o 
a entrar em entenà1m.entos com o etado· de )dato., ores 
so e legítimos proprietários par& obtenç~o de doa • 
ç~es, bem como fossem eret uacJae as desap·ropr1açoos 1n. 
aispensaveis ao cumpr1men'tti1J ~esse decreto ( art.2Q ), 
que ãisp~e 1Pe1B 11~er1e : 

• ol 
<i 

•Fica a Fundaç«o Nacio - 
nal ão Ind1o autorizaõa a entrar 
Jml. entemlmentos rn ~ fistaCJo i& 
Me.to G:rosso, com as Prefetturas lo- 
cais tt ~ Qe. 1~1t imos ~ro~r1etá • rios se evemua ente ex st rem, Pll 
ra o :f 1m especial de obtençlo .a.t. 
ãoa,cões, bem carmo a efetuar as .wt:. 
aa:oropriaçiSes 1ntl iep.gnss.ve 1B wt 
cuumr1mento (leste ;uecreto• . 

Esse dispositivo do diploma legal rati • 
ficava o artigo 52 do Decreto n. 50.455/61. Que 
criou o Parque. 

4,4 • -, 

AV. SÃO JOÃO, 4?3 • SÃO PAU~D 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

oOF 
1. • Região - 3. • V~ 

«21sanr011r1açUtUi 1na 1apensayeis . .& §erem efet,uadas ti 
nham UQ.t r1na11aaae reservar. exclusivamente Ji&§.,s11- 
v1colae a área .do. •Parqu.e Nac1opali.. ..QQ: x1ns;u• C art, 
!! ) . 

Novamente tais entendimentos TICo foram 
promovidos e nem a FUNAI promoveu as desapropria - 
çGes indispensaveie. 

; g oportuno salientar que a FUNAI prefe - 
. '· 

ria a pyatlca ilegal e inconstitucional doe apossa· 
mantos adm1n1strat 1vos das terras, abrangidas pela 
eriaç«o, alteysç~o e a~pliaç«o dos limites ão Par - 
que Nac 1ona 1 tio Xingu, a 1 instalabdo ind 1os e seus 
aldeamentos •. 

••• 
@§TATUTU3 UI FlmDACAO NACIONAL ID JNDIQ 

- RJNAI ,.. 

5.1 - o Presidente da Rei;rublica, em 19 de mar 
ço de 1971, pelo Decreto n. 68.377 deu nova redação 

AV, SÃO JOÃO, 473 - SÃO PAULO 
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aos gstatutos da •Fundaç«o Nacional do Indio• ( docL 
12 ) • pessoa jurídica ele cl1re1to privado, com p·atr1- 
mOn1o próprio. nos termos da lei civil, vincula.da .a9 

Ministário ~ Interior, com. sede e foro: na Capital 
Federal C art. 12_.ii §único) • 

o acervo dos bens do extinto 'Parque Na 
cional ao Xingu• passou a constituir patr1mõn1o da 

. - 
FUNAI, afeto às suas finalidades ( art. 4a, i) . 

: 
CD 

"' 5.2 - Poderiam essas terras, bens de dominio 
particular e devolutas dominicais do sstaà~ de &ato 
Grosso, 1nclu1õas nesse acervo, constituir o patrim~ 
n1o da FUNAI - Fundação Nacional do Ind1o, quan(jo é 
condiçlo legal sipe !Ul& non que para 1nst1tu1çgp ~ 
.wna tunoac«o. sua 1nst1tu1~ora, no caso sub judies 
arun1ão Federal~ faça dQlacS:P espacial .9§. bens 11 - 
xrea < c6c,1go_ c1v11. art, 2.:4 > ? 

ora, im bens dotados :nlQ. g:ram livres, 
tanto ase1m que a Un1Eo Fede?'8.1 no Decreto 50.455 / 
611 que antecedeu a 1net1tu1çlo ãa FUNAI, ao criar 

'· -• o 1ParQue Nacional õo Xingu• reconheceu que se ~a- 

'-1~ via como co,nd1ç1fo 1nd1spensavel ~ :u:. ,.,:~:t_ª.~:.º , 
OEP 0103:! 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

.. 

fossem realizados, atl'Svés tlo M11':ie~ér1e ga ~~ 
tura, entenõ· 1.mento·s com o ~sta~o de Mato· Grosso e 
com os leg1t imos prop·r1etár1os para obtençr·o àe õoa 
c;tSes de suas terras, bem como jrromoví.õaa õesa.propri&. 
çõea, ressalvando, ainda, a unilo Federal, a gars.n - 
tta dos seus d1re1 tos de p,roprieclade ( .I&1 !!.... 5,37 lL 
fil, art • lQ ) • 

.. 
~· 

.. 
·"" ; 

o 
M( 
o 
iic 

- o \ - ., ~ ~ 
'<, - ·, • ai 

5.3 - Assim, em face desses preceitos legais• 

sustentamos .a.JUi a HJNAI ~ Fundoelo Nacional ão 1n- 
41.g, está ilegalmente 1nst1tu1õa, pois ae terras que r . 

!oram dest1natlas pela União Federal para constituir 
seu patrim~nio pertencem a terceiros ( art. 5g do 

Decreto 50.455/61) • 

- NOVA ALTSRACAO lXS LJMITES ro 
• PARQ(Ti HACIONAL 00 XINGU 11 

6.1 - &ui 13 àe julho de 1971, ~elo Decreto n. 
68. 909 ( do:c. l;.3 ) mais uma vez eram al tarados os 

'--~ . 1 limites ao PARQUi;: NACIONAL m XINGU, reiterando a 
. UD11o ~~ 

ser ele área reeervaãB exclusiyamente aos 1n- 

AV, SÃO JOÃO, 473 - SÃO PAULO 
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Seoão Judiciária DF 
;·•Região. 3. • ~ 

dios na forma. ão artigo 198 e seus G§ dã maeuba n. 
1; ãa Const1tu1ç~o da 1969 e para os afeitos do De - 
ereto n~ 68.377/71 C sstatutos da Fundaçto Nacional 
ão mete ) . 

Esse ã1spos1tivo const1tuc1onal está as 
e 1m redigido : 

.. 
CD 
1D ., 

•As terras nsbitadas pe 
los s1lv1colas são 1nal1enave1s nos 
ternos Qua a lei federal detenni - 
nar a eles cabendo a sua posse per 
manente a r1canào reconbeci~o o seu 
~ireito ao usufruto exclusivo das 
ri ·quez-as natura is e- àe toàas as u 
t111õaães nela ex 1st entes•. 

,e 
o 

6.2 • Seus tennos, embora com ligeira mod1f1 - 
caç«o, nada mais slo do Que a reproduç~o do artigo 
186 da Const1tu1çlo do Brasil da 1967, Que a seu 
turno bav1a subst1tu1do o artigo 216 da constitui - 

çio FedeIS.l de 1946, .EU2l2 cuja ígide-ºª autores ~ 
au1r1rem ~ gleb~ ~ terras,repita-se livre da nre 
aenca 1na1gena a .d&. seua aldeamentos. 

6.3 - Pelo nacreto llL 68.909/71 a FUNAI P8ª. 
sou a ter a &tribuiç~o de promover a tração dos gru- 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
CEP OI03!S 



, 

- 21 ...• 
Processo 

\ 
! 

pos 1nd1genas arreãios, localizado·s nas reglties cir 
cunvizinhas, para. o interior do •ParQue Nacional do - X1ngu• ( art, 3 D ) • 

..... 1 #~ 

j •..•...•.. 

Novos apossamentos administrativos ~or&ZDJ 

efetuacos pela FUNAI, com deE',resp:aito aos pr-Inc í.p í.os 
constitucionais do artigo 153. §§ 30 a 22, àa &nanõa 
n, 1, t1Je 196·9 • 

.• co 
- li) 

"' ' ~TATUTú ID 1NDIO 

• ai 
,e 
ô 

....•. 

7. l - u ~statuto ~o Ínã1o ( doe, 14) consubs- 
tanc1aao em Lei, passou a regular a situação jur1ã1- 

, 
ca aos 1nã1os ou s1lv1colas e das comun1õa~es inài- 
genas. aos quais se astenãe a proteção àas leis do 
paie, resguardados seus usos, costumes e traôlcões 

~ 
( 1A1 · u. 6 ,uol/7~, art .•. -~ .tt 1 unic,2. ) • 

. - 

Reputam-se terra.e 1nd1genas, além ã-,ue 
flue se ref arem os art Lgoe 4 Q, IV, e l 9 8 tla 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
CIEP 01oa5 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

termos àos artigos 
( Estatuto .Q.Q 1I!.:. l 7, II, 

41º. ) • 

7.2 • Realmente, consoante o disposto no art. 
26 desse diploma. legal ( Capitulo III - oas ireas 
Reservadas ); & unilo poderá estabelecer, em quai 
ouer u_arte .dQ terr1 t órto nac lonal, áreas oest 1naãa,a 
à posse a ocupaçlo peloa 1nd1os, onde possam viver 
e obter meios ãe subs1stfnc1a, com -à1reito ao use •. .•.. 
fruto e utilização ãas rtquez·as naturais êos bens 
nelas existentes,reepaitada§ ~ restrições legais • 

1· 

1 , 
i 
1 
1 

; ; 

7.3 - i oportuno acentuar, que, o§ unico ão 
art. 26, ãa Lei n. 6.001/73, preceitua que D.li íreas 
reserveJ,ae .nlQ. .wl confundem ~ ü .4i posse imemo 
rial Jla.a triboa 1n01gepaa, podendo organizar-se sob 
a moãaliãaõe ão Parque ou Reserva Indigena ( art • 
.2.6., ~ Unico, letra·~- ) • 

Nesta categoria 1nclue-ae Q •Parque Na 
çional .da. Xingu•, denomina~o pelos irmãos_ Vilas 
B~as -- •Pa.rque Inõigena ão X1ngu• • 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAUi.O 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
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7.4 • A Le.1 n, s.ool/73 prece 1 túa Que •nennuma 
. - 

madiaa judicial será concedida liminarmente ·em causa 
que envolvam interesse de silvícolas ou do Patr1m~ • 
nio Ind1gena, sem vr,via aud1Gnc1a da união e do or- 

~ 
glo de proteçgo ao indio ( Art, 63 ), ficando Imanti• 
da a Lei n. 5.371/67 ( art. 67 ) que se refere à au- 

. . 
tor1zação da Inetituiçlo da "Funãa.ç~o Nacional ão In 
dto•. 

1ttantida essa le1 na íntegra, nlo ná como 
ee negar o ãisposto no seu artigo .kl. que, referindo 
se ao P.N.X. ( 'Parque Nacional do X1ngu• ). resgua~ 

.. . 

da o direito adq~irião por terceiros, o ato jur1d1· 
co perfeito e a garantia ao ãireito de propriedade 
( art. 1W. .a 1§. as il aa, 12& oonst1tu1clo .Q.Q. Brasil, 
.â, 1967 ) • 

No que à1z respeito à gleba das terras 
sub judice tinha a Fundaç~o Nacional do Inà1o o d~ 
ver e obrigação de desapropriá-las, conforme ali é 
previsto ao referir-se esse dispositivo legal ao 
artigo 150, §§ 22, da carta ;magna de 1967, ~ue ~is• 
punha: 

, 
•s ga,rant ido :.o direito .... ~:- . - -·_:1( ·-· 1 

---------- AV, SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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•.. ' o 
.........., •. -e •. . ~ 

"' o 
"' :!': 

de proprieãade, salvo o caso de d4 
sapropriação por necessidade ou u 
t111dade pública- ou por interesse 
social, mediante prévia e, justa 1n. 
ôen1zaç4o em d1nhe1To ••• ~ 

J 

\ 
1 
! 

7.5 - Aliás, é importante ressaltar que o .f!S 
TATUTO 00 lNDIO ( Lei a, 6 •. 001/73 ) .!Í ~oeter1or i 
smencJa Conet it UQ 1onal n; .!, li .1969 ( art. 198, li 
li it .2B. ) • 

8.1 - 

..., 
DSMAECAC.AO DS T&RRAS INDIGmftS 

1 · 

1 
1 

A Le1 n •. 6.00l/73 ii1spõe: •As terras 1]! 
d1genae, por iniciativa e sob a or1entaçio do orgão 
federal de ase1stenc1a ao 1nd1o, sento adm1n1strat1 
vamente demarcadas, de ac~ do com o jrroceseo esta.b.1. 
lecido· em decreto ão Poder sxecvt rvo ( art. 19 ) • 

marcecão 
pl3bl1ca 1 ·t Patr1mt5n1o 

Por esse diploma leg,al, executaãa ª de- 
sení ela homolog,ada pelo Presiãenta da Re 
reg1straaa no livro próprio elo Serviço do 

àa Uni!to ( S .P.U. ) e do registro. imobi- 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAUi.O 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 

ADVOGADO 

11ár1o ãa comarca da situaç~o da 
§ 10 ) • 

~. 
. .. 

8. 2 • Contra essa dermrcaç!'o, ass 1m processa 
da, i facultado a.wi: interase&dos contra Ji!i. recor• 
Ili à acão D.et 1t6r1a ou à dema.rcat6r1a ( art. 19 t 

§ 20 ) • 

Segundo Pi!iDIP- NUNrf) ( D1c1onár1o de Te.Q. 
nologia Jurídica, pág. 62, a!- edição ) açtto p.etitó 
ria é a que tem por fim obter o reconhecimento, ou 
proteçlo, e o livra exaTCicio do direito de propr1.§. 
dada, ou de qualquer outro direito real 1mob111á· 
rio, desoonhec1ão, violaêJo ou perturbado·. Desta na 
tureza são as ações re1v1na1.c,at6rias ( nst casQ. sub 
judica ação .da desanronrtaolQ 1natreta, ou aubs1 - 
01ár1a .da. ~e1.y1na1cacao) • 

B.3 - A união a a FUNAI visando legitimar os 
apoesamentos administrativos que praticara~, englo 
bando dentro .do perimetro do 'Parque Nacional do 
X1ngu• terras devolutas estaduais e de propriedade 

. parttcular, entra aa. guais & gleba sub judice estão 

-·t-- procedendo a derrarcar,;a:o adm1n1strat.~: ,.Ã:~ .. ~~:~:,~o 
CEP 010311 
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ParQ,iJJe como se toàas as terras 
e em incJ ige nas • 

1, 
B.4 - Isso porque, elas deslocanào e transf~ 
rindo silvícolas de outras e remotas regiões para 
dentro do •Parque Nacional do Xingu•, tem dolosa~ 
mente dascara.cteriaado regiões do mesmo excluidas ~ 
bab 1 tat. indigena ( ãoês. 15 a 16 ) • 

ai 
,( 

ô 

Ase ím, mediante traclo atua~ ( Decreto 
n, §8.909/71~ art. ll) procura ·razerrorer Que, ~l! 
tes da criaç~o e ampliaç4"o do ParQue, os 1nà1os já 
nabltavarm hl muito 1memor1almenta, nas reg1Uee ex - 
clu1das, o :que é uma completa subversão espaço-temi 
noral. 

ounrose ím, med lante esse expediente ou 
artificio, elas negam .B.Y.a obr1gaçãQ pelas desapro • 
uriaQ~es, t1dae çomQ·1na1eueneava1a nos termos do 
Decreto n. 50. 455/ 61, art. 5.a, e dama la lagis laçã;o 

específica aplicaval ao caso 1U!li judiice. 

AV, SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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8.5 • A un1~0 Federal e a FUNAi, meo1a--nte a 
demarcação administrativa que esttto plt)ceàanào do 
Parque, visam obter titulo da propriedada das ter• 
ras abrangidas pelo seu per1metro. para opõ-lo aos 
denne.is. procurando ass1mi esQuivarem-se ao paga.manto 
de indenizações aos seus legítimos proprietár1os,e!l, 
tre os quais os autores. 

- NORUS PARA D~RCAejO AIHlNlSTRATIVA 

9.1 - o Dgcrato a, 76. 999 ( do·c. 17 ) , de a 
de janeiro de 1976, estabeleceu as nonnas sobre o 
processo administrativo de derrarcaç~o de terras 1n 
d1_genas. a Que alude o e.rt, li m1c 1&.l !!-. 6.ool/73 • 

Nesse Decreto foram feitas duas distin 
ções, a saber: a) - ãenarcação ãas terra.e ocupa 
das ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem 
os artigos 4a, item is, e 198 da const1tu1ç1Io { •. 
art .. 2g ) ; b) - a. demarcação Qjl áreas teseIVadas 
C art; 32 } , de cujo texto consta : 

'A demarcac,o das áreas 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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reservadas, de que trata o\art.26, 
da Lei n. 6.001. de 19 de ã~embro 
de 1973, far•ee.-4 ~ base ~ des 
crição !tQa limites 1ont1das no a 
.1.Q .• ~ ~ L:;xeiut VQ,.m!jt §§. ho1.J 
~ esta6aiec1ão • 

l / 
1 . ,.__, 

<, f/ 

9.2 - Cumpra reiterar nesta oportun1ãaãe que 
o 'Pe,rQpe }iaçiona! ~ Xingu•, que ora está sendo d~ 
mareado admin1strat1vamenta pela FUMAI, ou conforme 
denominação dos irmãos Vilas BOas •Parque Indigena 

..• 
CD 

- CD ' ., 

do Xlngu•, constitua área rasezyada orgauizaãa na - m:oclalidade de PA}Qug lNDIGENA e dest 1naõa pala UNIAo 
à posse e ocupação pelos silvícolas, não se confun 
dindo com as de posse imemorial das tribos 1nõ1ge• 
nas ( art. 26, §. pnicQ, letra •.12•, ~ l&1 lh. 6 ,OOl 

""I a: ) . 
L 

9.3 • 8ssa demarcação das terras do Parque N.& 
cional do X1ngu está senão executada pela firma 
PLAN'r~L - Agrimensura e Agronomia Ltda., como sendo 
área resetyaila e:ro lus 1y,amenta Wlll. inc,10,S,, consoan 
te expressa disposição do decreto federal Que o 
e rio,u e os subsequentes que anp liara.'ll seu per1me - 
tro, com modiflcaç~o de sua finalidade ( does. 18 e 

li ) . 
·- 
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Interior em seu parecer ( ,doe. 3 ) , aprovado pelo 
Ministro Titular da Pasta, sobre as &reas ..:reserva- 

--- . , 1 .mi§. de iXO·U 8Xp·lic1 t O : 
'>' 

\ 
''-. .•. / 

: 
m 

"' o 
N( (> 

::.~ '~ 
~ ~ .. / 

• ~ - ai 

" •g cabivel acentuar, en- 
tretanto, que ê§.. terras não abran - 
gidas pelo cJ í.spõs 1t Ivo const 1 tuc to- 
nal, mas ™ rn forca .!l§ normas 
raggl~~nt:r~s fo~ ou vanliam A ~ r rv:a1 &QaSlvicolas, &n 
yo1Yam s1tua~o jur1dica, distin• 
1a,. urevalecanao 9. respeito li s1- 
tue.cõae lafitimamente constitu1- .aa&, e raso vendo·se as penddnciãs 
através da comp,ra e venda ~u dos 
proced lment os expropriat ôr1oa • • 

Ver1f Lca-ae , ase im, que, esse parecer no.i: 
mat1vo diferencia as terras na posse de 1nãios, a 
eles constitucionalmente ~rantidas ( Emenda !!.a. !,.wt 
1969., art.. 198 ) , cJe outras Que a UUilQ Federal atl'fà. 
vée de nonnae regulamentares reservou ou venha are 
servar aos s1lvtcolae ( getatuto .dQ. Indio, Le1 6,001 
as. art. 26 ) • 

' l.rl, 

, 
~ocaso tipico dos autos, pois a união 

!a..de:cal reservou exclysiyamenta &.Q.§. 1nd1os as terras 
do ªParque Nacions.l ~o X1ngu• • 

~ AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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1~- 1 Rl!SPON3ABILIDADS Dà UNIÃO S DA FUNAI PEIO DEFALQUS 

"\ / .. .,. 

• m 
CI) ., 

·1 

. 
.. \....., 

PAT_HlMQN.IAL2 - NATURt:& DA .AÇAO. 

10. l - Pelo expceno, apesar de as autoriãaàes 
!ederats terem :.Se apossado aclm1n1strativamente, en- 
tre outras, das terras sub judice englobando-as ãan 
tro do perlmetro do P.N.X., não roram os autores 1n lf-· 
den1zados de seu desfalque patrimonial • 

.Asa 1m agindo, a uniio e a FUNAI 1nfr1n• 
giram os prece1tos dos Decretos e Leis que determi 
navam rosaam respeitados o direito adquirido por 
terceiros, bem oomo aqueles que lbes impunham a o 
br1gaçlo de promoverem as desapropr1aç~es 1nd1spen• 
saveie à instalac«o e ampliaçao ão Parque Nacional 
do X1ngu ( P .N. X. ) e al teraçe:o dos seus l 1m1 tas. 

Infringiram, ainda, através dos tempos~ 
os dispostos nos artigos 141, §§.32 e 161 da Carta 
Magna de 1946; 1501 §§ 30 e 22, da const1tu1ção F~ 
deral de 1967, e, finalmente, o artigo 153, §§ 30 
e 27, da Emenda Constitucional n. l, ~e 17 de outu 
bro de 1969 • 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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10.2 - Constata-se, assim, no 
o eebulho dom1n1al e posseS$Ór1o 
u»ião e pela FUNAI contra os autores pois a gleba 
de terras lll2 jutl1ce nã:o foi desapropria.da e nem e- 
les receberam a justa e prévia 1nden1zaçlo em di· 
nne í ro, 

, s pac 1f ica a jurisprudinc la no sentido 
de que oeorre desapropriaçl'o 1nd1r;-ta quando o po- 1~ 
der executivo apossa-se administrativamente de pro 
priedade particular para executar emp1reend1mento P.!Í . 
bl1co. ~. nesses casos, o proprietário esvol1ado 
tem o d1re1to de promover contra o ocupante de suas 
terras uma açSo de indenizaçlo, de carater real~ a 
fim de haver o valor a elas correspondente, bem co 
nro as ~arcelas acessor1as necessárias a recompor 
amplamente o desfalque patrimonial (Revista dos Tr1 
bunais, 279/613, 317/242 e 323/242; apala~o e 1 - 
vel n. 46.653 - S!o Paulo - Tribunal Federal de Re 
cursos ) • 

10.3 - A a<;&'o .s.J:!l2 judica sen~o de natureza 
real.~ 1nat1ng11flla pela prescrição extint1va, só e~ 
dando ante a prescrição aquisitiva ( Revista aos 

464/179 e 475/152) • t Tribunais, 321/172, 334/163, 
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Sla s6 não é re1v1nàicat6r1a, porQue na 
h1potese .wtl2 judica, os autores se vên na conting4!! 
eia de aceitara~ a espoliaç~o sofritla, 
me se depreende àos consi~eran~os do 
50.455/61, o ParQue Nacional ão x1ngu 

pois, confor 
Decreto n. 
( P .N .X. ) , 

foi criaão, de forma irreversivel, convatenão - se 
nesse caso a perda ~o dom1nlo dos autores em pecu 
nla. 

10.4 • o procedimento da Uniã:o e da FUNAI - 

~ a, a, 
IO 

o 
"' o 
iii: 
u 
CD 
3', 

ai 
e( 

ô 

Fundaç~o Nacional do Indio -- exposto nesta pet1 - 
çlo enquadra-se na veemente censura ão Supremo Tri 
bunal Federal, conforme voto vitorioso do &minante 
Ministro Aliomar Baleeiro, que no julgamento dos em 
bargos n. 52.441, deixou expresso: . ,~ •.... 

' 

•Ninguém poàe ignorar a 
Le11 e muito menos o Governo. Como 
manvaneãor àa ordem jur!ãica, àe 
ve ãar bom exemplo, e ~o po~e en 
tra~ na proprieâade alheia e ut! - 
lizã-la sem prlvta deaapropriaçao•· 
( Revista Forense, 235/19 J. 

- OBJSTO 00 PEDIOO DE CONDSNACAO 

11.1 - De totlo o exposto, esgotaaos todos os 

/, 
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Processo 

ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

meios suaeórios, cons~bstanc1aõa nõ artigo 153, §§ 
30 e 4D, § 22 e§ 36, da 1'menãa Constitucional n.l, 
de 1969, os autores ajuizam esta ação afim de Qua a 
UN:rlo e a FUNAI ... Fundaç4'o Nacional do Indio sej&ID1 

condena~as a final ao pagamento: 

A) - D3. 1nden1~aç4'o correspondente 
à gleba def1n1t1vamente ocu 
pada~ objeto ão aposaamentoa.4 
m1n1atrat1vo, e Que se encon· 
tra encravaãa no per1metro do 
•parque Nacional do Xingu • 
P.N.x.•. cujo valor deverá 
ser contempor4neo à avalia - , 
ção, a ser aferido através de 
pericia ( Lei n. 2.786, arti 
go 3Q, de Maio de 1956) • 

Quanto à avaliação, os peritos deverão 
considen1r, entra outros elementos, os valores f1x~ 
dos pela Sxatorla gstaaual de Barra ão Garças (MT), 
na regi!to em apreço, para efeito de cobrança de im• 
posta1 de transmissi'o 1 nter v1 vos ( sisa ) • bem e o 
mo os valores fixados pelo Banco do Brasil S/A.,, P& 
ra efeitos de financiamentos fundiários. 

AV, SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOc;iADO --------.-.jlt---~c:~~>--J!!' ~~~:1---tl.LI-=------. j i h 

B) • Dos juros e , is 
de 

- 

to é, calculados à taxa 
• 

12% a.a. desde à época da oc,Y. . 
paç!to administrativa ( 6 umula 
164 do S. T. F., Hec. Sx. R J • 
n, 85. 009 ) • 

C) • Dos juros moratór1os (Rec.~x. 
BA. n, 69 •. 798). 

..• a, a, 
"' o ~ o ....-:·· g 

lo-, 1,,~ 

---- ai 

D) - Da correçlo monetária que e 
vantuaL~ente se tornar devida 
( Lei n~ 4.686/65) • 

e 
ó 

fil) - Dos nonorários aãvocat!cios - 
( Art. 20, § 32 do cóõ1go de 
Processo Civil) • 

...,;" 

F) - Das custas processuais. 

- PiSDDnl D1' Cll.AQAO !: DS DSMAlS ATCS PROCd)SUAlB 

12.1 - oe autores requerem a ·v. Exa. se digne 
l/lfl • mandar e í, tar a l)Nl.AO F~D~RAL. na pessoa ão ilustre 
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Procurador da República, e a FUNAI ... Funda<;iro Nacio - 
nal do Inã1o, na pessoa de· seu Presidenta. para Que 
apresentem a defesa que porventura tiveram, fican 
do, ainda, c1taãos para todos os dama.is atos e ter 
mos do Jj)rocesso attí final sentença, sob pena da r§. 
valia • 

12.2 - Protestam por toãas as provas em direi 
to admitidas, notadamente requ1s1çio de autos actm1- 
n1strat1vos, juntada de novos documentos, 1nQu1r1 • 
çlo de testemunhas, expadiç(o de cartas pracatdrias, 
v1stor1a do imóvel com arbitramento do valor da g1~ 
ba de terras ocupadas, bem como pelo ~epoimento pe~ 
soal dos rap~fJSentantes legais das rés, sob pena de 
confessas. 

, 
PEDIOO SUPLâlilfflTAR DS MEDIDAS PmVlBORIAS 

13 .l - ~atando a FUNAI • Fundaçio Nacional do 
Indio demarcando o perimetro do •Parque Nacional do 
X1ngu•, consoanta o disposto no Decreto n.76.999/76 
e sendõ facPltado aos autores contra essa demarca - 

~ -__ ção recorrer - à Ação Pet i t ór1a nos termos da Le 1 n • . ..: .. / ! , _ 
AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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ARMANDO CONCEIÇÃO I X 1,r- 
.t.ovoG.t.00 

udiciária do DF 
1. • !_gião • 3. • Vara 

-'-.- 1 6.001/73, art. 19., § 22 ( 8statuto ão Inàio ) , eles 

' 

ai 
<( 

o 
\ .. 

reQuer&~ a v. Exa. que considere como sendo dessa 
natureza a ação ora ajuizada, visto que a aç~o deãe 
sapTOpr1aç~o indireta é na verôaãe uma aç~o subs1 - 
diária de reiv1nd1caçfio. 

13. 2 - Asa 1m, presumindo-se que a demarcatória 
será homo Logaôa pelo Presidente da REtJlúbllca ( De • 
ereto n, 76.999/76, art. 7·g ) , e proceüenõc a FUNAI 
a seguir seu registro no Serviço do Patr1mõnio da 

Untlo ( e. P. u, ) e ~~~,PfI~rJ!.?re.cd~~ Registro de Imó - 
veis da Comarca. de 0\11.&lJEÍ ( iiT 1, os autores par a 
os fins do õ1sposto nos artigos 798 ~ 799 Jl.Q. Código 

ae Processo c1v11. requerem .w1 cautel&~ a v.~xa.. se 
digne : , j 

- ·1 

j a) - determinar sej, notificado 
desta ac«o subud1ce Q n8re 
~ .dQ serviço ~ Patrim n10 
.aa un110 ( e ,P. u. ) , ~ft Slli 
1te1toa JlA Li1. n.... 5.97 , art. .2.B., .ll • ·· 

ºí 
1 

! 

b) - Qeprecaz &.Q. Juiz 1li. Dàfe1to .aa., Q..Q.marºª !11. Barra .dQ. ~as 
Qil.) para que t em cumpr an•· 
to de despacbo deste auizo,.Q!r 
~erm1n& flil. oficial .d-º. Regia~ 
l.lll ~ Imova1~ n,guela co!Pl)r 
ca que registre a margem da 
tr'anecr1ça:·o n, 5.021,da 17 de 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
CEP 01035 

...•. 



/ ~.__\ 
\ 

\... 

- ,.· 

- 37 • 

e) •• detepni1nai: ™ ª- ~itto Fe dera ~ a Funai_ se -i:stenbam 
de incluir a gleba ãe terras 
sub juãtce, objeto ão apossa - 
me nt o a dmfnie t ra t 1 v o , na demai: 
catór1a ão 'Parque Nacional do 
X1ngu• que est!o executando. 

ai 
e( 

ô 

13, .3 - Flnalmente I seja aado cennectmeutc da 
açit'o sub judice ao snno , sr. Presidente da Repúbl1 • I-!- , 
ca, atrs.~ás do Cnefe õa Casa Civil da Pres1d~ncia, 
mediante oficio do Juizo capeando uma copia da peti- 
çlo inicial, pois a ele sen! levada a ãemarcatór1aaô 
m 1n1strat 1va para f 1ns ãe sua homologação •. 

•• Di:NUNCIAÇAO DA LIDg AO ETAOO DE MATO GBOOSO 

14.1 - Denunc1anõo a lide, ãizem ainda, os au- 
tores que sempre estiveram ccnvenc íooe ãe que a gle 
ba ae tetTas por eles aõquiriàa do 8staào õe Mato , 

AV. SÃO JOÃO, 473 • SÃO PAULO 
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Grosso, livre da presença àe 1nd1os e, po~a.nto; êae 
restrições ão artigo 216 àa Oo.nst ituiçUo Feàeral de 
1946, realmente er&m terras àevolutas estaduais , e 
a esse Sstaào era líc1to alieTiá~las. 

14.2 ... os 1na1os que atualmente se localizam na 
região ão Xingu, em sua maioria, foram para ai tran~ 
ter idos pelos orgâ'os feà ersis de proteç!to aos s 11v1- 
ceIas , após a criação do *ParQue Nacional ão Xingu• • 

o 
>< 
o 
ii: o ., 
7. 

11:, também é certo que poãer1am faze-lo, 
mas, nsa 1atmP.e mà. 12:ro:o ria la 1; meàiante compm .QY. 
c:,esanror,riac·iQ das terras devolutas õom1nica1s esta 
auais e de propr1eaa~e particular, o que ruto ocor - 
reu. 

14.3 - os autores promovem esta ação contra a IJ 
untlo e a FUNAI face ao apoesamento administrativo 
da gleba de terras de sua propriedade, respaldado em 
legislaç4o atinente à espécie que as apontam como re~ 
poneave í.e pelo,e entendimentos com o Govérno do Seta• 
do de Jiiato Grosso e com os legítimos proprietártcs P'ê. 
ra obtençlo de à<Bções, bem como para proviãanciarem. 
as desapropriações, 1nd1spensave1e à lnetalaçCo do 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOQAOO 1 ;f \ .. , - 1 I 

"Parque Nac 1ona 1 ão, X1ngu • ( Decreto --n. 5ü. '455/61 • 
a rt • 5 g , Decreto n... 63. 082/ 68 , art. 2 Q , Jl l&!. na. 
5,371, art .. -10, ratificaaa m la l&l n, .6.ool/73 , 
art, 67 ) • 

14.4 - Todavia, como toda & demanda juã1c1al 
tem o seu risco, poãenão no futuro os eminentes ju! 
gadores virem a ter entendimentos diversos e õeci - 
dinão ao contrário, isto é, no senti~o de que o ~s- 

i 
1 

i 

1 

1 
l 

------ 
tado de Mato Grosso, ao aliena.r a gleba de terras aos 
autores p rat í coc ato ilíc1 to, 1nfring1nào o ãispoa 
to no artigo 2~onst1. tu1çlo Federa.~,. de )946, ,_____, . ---~ 
ou, eventualmente, por ter al1e'Daão terras da União 
como sendo tlevolutas estaduais, querem os autores 
gars.ntir seu direito contra o alienante. i 

~ 
.1 
:1 

il 
! 
,! 

! 
l 

l 
1 

14r5 • outrose 1lJJ, eurnp•re aQu1 reafirmar que na 
Const1tu1çlo de 1946 não havia qualquer referfncla 

A• 

sobre incluir terras ainda que babitadas per silvi· 
colas entre os Bens da un1fo ( art. 34) • 

14.6 - Nessas condições, nos termos ão art. '10 
e seus incisos ão Código de Processo Civil e para os 
efeitos ão seu art. 76, os autoras Querem fazer a 

J --· 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGADO 

ãenunc1aç~o da lide ao alienante ãa gleba ãe ter 
ras, isto é, ao Sstaão de Mato Grosso~ 

14.7 • Para tal fim, .Qli autore§ requerem §.l 
digne L i,,;xa. aetermipar ti ci tac§:o M 1!:staao da ~ 
to Grossa, na pessoa t:le seu representante legal, a 
través ãe Carta Precatória a ser expedida para a. CQ. 
marca ae Cuiabá ( MT ) • 

.• , - ; 

SlBP&t§AO POOVJBORIA DA ClTACAO DAS JU~ - - UN IAO 6: FUNA I 

15.1 • os autores requerem seja provisoriamen 
te sustada a citação das Rés, un1«o e FUNAI, a !im 
de que possa o clenunc1a~o, nos tennos õo· art , '74 do 
Código de Processo c1v11. assumir a condição de li• 
t1sconsorte, bem como aditar a pet1ç~o inicial, an 
prazsi a ser ase ma laõo pelo Ju1zo. 
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ARMANDO CONCEIÇÃO 
ADVOGAOO 

V.AWR DA CAU3.A 

16.l • Presentemente, os autores atribuem o V§. 

lorde suas terras á razao õe õois mil e qu1nhentos 
cruzeiros por hectare, estimanão o valor ôa causa B.. 
nicamienta para efeitos de alçada em Cr$ 2!.>0.000,00 
( du~entos mil cruzeiros ), reQuerenão, todavia, e 
desde já, que ãlto valoT seja reajustaão para. QQue 
le que por sentença for atribuião à área expropria- 

; 

da C Bevieta Forense 113/145) . 

Tenn.os em Que, R.D. e A. esta com os dg_ 
cumentos que a acompanham, 

PP. Deferimento. 

Bras ilia, /Z- de julho da 19 

p.p •. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
2ªVARA 

PROCESSO 
CLASSE 01000 
AUTOR 
RÉS 

: 95.0000584-0 
: AÇÃO ORDINÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 
: JIRO MORIMOTO E OUTRO 
: UNIÃO FEDERAL E FUNAI 

01. JIRO MORIMOTO e s.m. MISSAKO MORIMOTO 
propõe ação de procedimento ordinário por desaproprição indireta contra a UNIÃO FEDERAL 
e a FUNAI, denunciando a lide o Estado de Mato Grosso (EMT), pretendendo ser indenizados 
pelo apossamento administrativo de área tituladas de seu domínio, situadas no Parque Nacional 
do Xingu (PNX), incluindo juros compensatórios, moratórios, correção monetária e honorários 
e custas processuais. 

02. Dizem que o PNX foi criado pelo Decreto 50.455/61, cujo 
perímetro englobou área de terras de sua propriedade, inicialmente destinada à preservação 
florestal, não constituindo área do ambiente ecológico de índios. Com ampliação de sua área, foi 
transformado em área reservada exclusivamente aos silvícolas (Dec. 63.082/68 e 68.909/71). 

03. Pelo título definitivo de propriedade registrado no RGI de 
Barra do Garças-MT, em 17/02/61, adquiriram do EMT uma área de 9.984 ha. abrangida pelos 
limites do PNX definidas pelo Dec. 50.455/61. Na área foi realizado levantamento e não se 
constatou presença de índigenas permanentementes localizados e o próprio Dec. 50.455/61 
determinou a desapropriação das áreas de domínio particular 

04. A União e a Funai requerem declaração incidental de 
nulidade do título dominial dos Autores posto que a área é de posse imemorial de índios, sendo 
inalienável, além de não se ter realizada a discriminação determinada pela Lei 3.081/56, assim nula 
a transferência feita pelo EMT e incabível qualquer indenização. 

05. A ação teve processamento originário no Juízo da~Vara 
da Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual, em razão da intervenção do EMT, dec · º'-! 
competência em favor do e. Supremo Tribunal Federal (STF). 1... <' 



06. Teve trâmite regular, sendo apresentadas as mencionadas 
contestações e réplicas (fls. 326/398 e 579/639), saneado (fls. 731), e, especificadas as provas 
(AA: fls. 774/775; FUNAI: fls. 806; UNIÃO: fls. 808 e o EMT: fls. 817/818 e 868), que são 
deferidas (fls. 1011), produzindo-se provas periciais, laudo às fls. 1211/1280, testemunhais (fls. 
1814/1816) e documentais, estas avolumando-se nos autos em todas as manifestações das partes. 

07. As partes apresentaram razões finais (AA: fls. 1893/1905; 
EMT: fls. 1907/1932); UNIÃO: fls. 1934 e FUNAI: fls. 1936/1945). Alegações e juntada de 
documentos pela União (fls. 2113/2240, 2249/2330 e 2.332/3.379) e pelos Autores (fls. 
3 .334/3451 ). 

08. Pela decisão de fls. 3.475/3.486, o e. STF excluiu da lide 
o EMT e firmou a competência do Juízo Federal de primeiro grau para julgamento da causa, 
determinado a remessa dos autos a este Juízo. Recebidos, determinei intimação das partes e 
conclusão para sentença (fls. 3 .489). 

09. Este o andamento do feito. 

1 O. Nestes autos foi determinada a realização de perícia e para 
conclusão do seu laudo, o Perito designado, Sr. Anaibil Machado Lobo, Agrimensor, firmou-se 

~-- em vistoria da área e levantamento histórico-antropológico. 

11. Insta esclarecer, por primeiro, que a perícia determinada 
teve por finalidade trazer elementos que comprovem ser ou não de posse indígena a área titulada 
pelos Autores, ponto central ao deslinde da causa. 

12. A perícia, por ser prova de formação complexa - podendo 
constituir-se da reunião de documentos, declarações, inspeções, etc. - deve concluir aquilo que 
se dessume dos seus elementos de apoio e, para tanto, propiciando também ao magistrado, que 
a analisará de forma integral, a visão geral do campo pesquisado. 

13. Na pericia, mais que as respostas dadas aos quesitos, 
interessa ao magistrado os elementos que as subsidiaram, dali extraindo posicionamento até 
mesmo, se for o caso, contrário ao parecer do auxiliar do juízo, já que a este não se vincula. 

14. A perícia está nas folhas 1211/1280. Examino-a. 

15. Subsidiaram as conclusões da perícia trechos de obras dos 
Irmãos Vilas Boas (fls. 1077/1080 e 1263/1267), bem como dos etnólogos Von Steinem e Mayer, 
primeiros estudiosos da região do Xingu, por volta de 1884. Percebe-se, em rápida análise, que 
o Sr. Perito descurou-se de considerar dados importantes ao deslinde da causa, constantes dos 
textos dos quais concluiu o seu laudo. Dissociados do seu contexto, parte dos trechos puderam 
propiciar conclusões equivocadas e até mesmo direcionamento diverso e além do objetivado com 
a realização da perícia. 

16. Pequeno exemplo disso é a não referência à localização 
anterior dos Suias, antes de adentrarem o rio Suia-missu, estabelecendo-se em um d seus 
afluentes (Soconti) ou, ainda, o silêncio sobre os Jurunas. Um outro é a fixação do "habita II dos 
Suyas no rio Verde, omitindo que de lá teriam saido antes de 1884, expulsos pelos Bakairi e " 
kayapós" (fls. l 079/1080) (,, · 



17. Mais importante que concentrar os trabalhos na fixação do 
"habitat" das denominadas tribos xinguanas (Alto Xingu), região sul, distante da área em litígio, 
é a exata fixação daquelas tribos que se historia terem localização ao norte (Suiá, Txucarramãe, 
Caiabi e Juruna), região, no mínimo mais próxima à titulada pelos Autores. 

18. Debito, em parte, à necessidade de ser nomeado técnico 
com formação em antropologia para realização de perícias como tais, posto que demandam 
conhecimentos específicos. 

19. Outro ponto, talvez de maior relevância é o de que, 
conquanto conste do mapa do INTERMA T (juntado às fls. 1.280-anexo ao laudo pericial) que 
parte da área dos Autores se localizaria na margem esquerda do rio Xingu - sobre a qual a União 
alega haver superposição de títulos (fls. 2345/2346) - o sr. Perito, ignorando os próprios 
elementos que o subsidiaram, delineia a área dos Autores plotando-a em sua totalidade à margem 
esquerda do rio (fls. 1275/1276). Há evidente contradição entre os mapas oferecidos pelo próprio 
perito sobre a localização da área em litígio. 

20. Menos relevante, mas não tão sem importância, é o fato de 
o laudo se apresentar permeado de considerações subjetivas, desligadas do mister atribuído ao 
auxiliar do juízo, e rico em incursões de pura interpretação de leis. A isso se acresce ter-se 

•.. ,__ subsidiado em partes destacadas e soltas de declarações de testemunhas em outro processo e sobre 
área de litígio diversa, de forma a propiciar consistência a afirmações de realidade duvidosa . De 
anotar-se, ainda, que as mesmas testemunhas são inquiridas nestes autos e sobre esta causa. 

21. Se não me convenço das alegações da União quanto a vícios 
intencionais na confecção da perícia (fls. 2332/2387), não me furto, pelas razões expostas, a 
considerá-la tecnicamente deficiente. 

22. O art. 437, CPC, faculta ao juiz determinar a realização de 
nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. 

23. Na lição de Alexandre de Paula (CPC Anotado, vol. II, RT 
1986, p. 534): "Se entender que a perícia realizada não é suficientemente esclarecedora, ou quando dela divirja, 
sem todavia, encontrar nos autos elementos outros, que lhe possibilitem formar convicção, está livre o julgador para 
ordenar uma segunda pericia e, até mesmo, excepcionalmente, uma terceira". 

24. No mesmo sentido vejam-se: 
" A nova perícia é uma exceção e não uma faculdade da parle, de 
sorte que o juiz só a determinará quando julgá-la realmente 
imprescindível diante de uma situação obscura refletida nos 
elementos de prova dos autos. 
Conforme sábio conselho de Batista Martins, "o Juiz deverá usar 
desse arbítrio com moderação e prudência, para evitar a perda de 
tempo e o aumento das despesas, mas semelhantes preocupações 
não lhe deverão embaraçar a ação, desde que o laudo pericial e a 
crítica não lhe hajam subministrado os conhecimentos de que 
precisa". 
Sua finalidade, portanto, é apenas eliminar a perplexidade do 
julgador, gerada pela prova existente nos autos" 
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 
Forense 1993, p. 480). \ 

"Examinando e apreciando o laudo, ao juiz ocorrem três situ i: 
(. < 



o laudo o satisfaz; o laudo, para satisfazê-lo, depende de 
esclarecimentos; o laudo não o satisfaz. 
. . . No terceiro caso, o laudo não contém as informações de que 
carece o juiz; a matéria não lhe parece suficientemente esclarecida; 
o laudo é eivado de vícios insanáveis ou é contraditório absurdo. As 
informações de que o juiz precisava não as deram o perito e os 
assistentes técnicos, quando poderiam, com trabalho bem orientado 
e consciencioso, fornecê-las. Não há senão que afastar o laudo e , de 
conseguinte, ordenar o juiz, de oficio ou a requerimento de parte, se 
proceda á nova perícia" 
(Moacyr Amaral Santos, Comentários ao CPC, vol. IV, Forense 
1982, p. 349). 

25. Resulta, de tais considerações, que o laudo pericial 
apresentado não logra trazer, indene de dúvidas, conclusões aptas a colocá-lo em igualdade com 
as demais provas dos autos propiciando segurança e convicção ao juízo. 

26. Diz-se que a celeridade e a segurança balizam o trâmite dos 
feitos e, in casu, entre a celeridade e a segurança, opto por esta, dada inclusive a relevância da 
causa. 

27. Determino, assim, a realização de nova perícia (art. 437, 
'-- CPC), nomeando para pericia antropológica a perita VANESSA LEA e a topográfica nomeando 

o engenheiro agrônomo FAUSTO SEIKI MORISHIT A, que deverão ser intimados para 
apresentar proposta de honorários em 20 (vinte) dias, manifestando-se as partes sobre elas, no 
prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, primeiro os autores. 

28. A quantia então fixada como honorários periciais será 
depositada integralmente pelos autores, e levantada pelo peritos na proporção de 50% ( cinquenta 
por cento) do depositado, no início dos trabalhos pericias, devendo o restante ser levantado ao 
final destes. 

29. Os peritos deverão desincumbir-se do seu encargo em 60 
(sessenta) dias após a instalação dos trabalhos e as partes apresentarão quesitos, versando 
unicamente sobre os fatos determinados a serem provadas na perícia anterior, e, querendo, 
indicarão assistentes técnicos, no quinqüidio. 

30. Intimem-se. 

Cuiabá, 04 de outue_ro-deí995. i.>:: 
RUB;M~UNHA 
Juiz Federal da 2ª Vara I MT. 

Nesta data, re(ebl os presentes -autos. 
( UlaM, 'Q_Y.__,l _ _j.-O__j ._.:er 

&~jJ~-· 
l)Jilli '1álim;; \..P""" 

Diretora de Sacrotar/~ 
2• Va:a/MT 

DATA 



DECISÃO 

Em razão do oficio de fls. 3517, datado de 29.06.96, nomeio perito do 
juízo o antropólogo EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL, com endereço na Rua Sílvio Luiz Mantelli, 
449, Araras/SP. 

2. 
antropológica. 

Depreque-se, encaminhando-se cópia dos documentos atinentes à perícia 

··- 3. Intimem-se. 

Cuiabá (MT), 12 de a~stOd~~ 

~- 

RUBEMMAiffÍNE.téuNHA 
Juiz Federal da 2~ Vara 

- 
DATA 

NeS11 data, recebi os presentes auto3, 
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Dlretor;i de Secretaria 

2'. Vara I MT. 
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Fundação Nacional do lndio 
MINIS'n:RIO DA JUSTIÇA 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA 

JUNTADA DE ACORDO COM A 
IN No 011~4, pni, ff.. JUft.e) 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO-FUNAI, Fundação Pública, por 

seu advogado nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, processo nQ 95.584-0, que lhe move JI 

RO MORIMOTO e OUTRO, vem, respeitosamente a presença de V.Exa., em função do r. 

despacho de fls.~~• nomear assitentes técnicos e formular quesitos, REQUERENDO 

desde já a apresentação de quesitos suplementares na forma da lei processual ci 

vil. 

Para funcionar como assitente técnico na perícia Histó 

rico-Antropológica, nomea-se da Dra. NEILA SOARES, antropóloga dos quadros perm~ 

nentes da Ré, com endereço na Quadra 702 Sul, Edif.Lex 3Q anda, Brasília/DF. 

Para perícia avaliatória, nomea-se o Dr. LUIZ ANTONIO' 

DE ARAUJO, engQ. agronomo dos quadros permanentes da Ré, com endereço no Centro' 

Político Administrativo, Rua 08, Quadra 15, nesta ~idade. 

QUESITOS 

PERÍC.l:A HISTÕRICO-ANTROPOLOOICA. 
Rua 8 - Quadra 15 

Centro Político Administrativo 
CEP 78050-900 • Cuiabá - MT 



Fundação Nacional do lndio 
MINISTmllO DA .1USTICA fls. 02 

Queriam os Srs. Peritos responderem: 

a) Se a area de terra compreendida pelo PARQUE NACIONAL DO XINGO, é "habitat" ' 

indígena etno-históricamente constituido? 

b) De quando data a ocupação da referida área pelos índios que alí vivem e/ou' 

ainda vivem? 

c) Quantos grupos étnicos de origem ameríndia vivem nas terras abrangidas pelos 

limites do Parque Nacional do Xingú? 

d) Se os grupos étinos existentes no interior do Parque Nacional do Xingú, uti 

lizam-se de toda a sua extensão na apropriação dos meios necessários à sobre 
vivência físico e cultural? 

e) Se as terras "sub judice" encontram-se nos limites do Parque Nacional do Xin 

gú? Caso afirmativo, se fazem parte do território indígena etno-históricamen 

te constituido? 

Que os Srs. Peritos formulem outras considerações que' 

tiverem por pertinentes. 

PER!CIA TtCNICO-AVALIATÔRIA 

a) Se as terras que compreendem os limites do imóvel "sub judice" encontram-se no 

interior do Parque Nacional do Xingú? Caso afirmativo, qual a sua extensão? 

b) Se o AA. exploravam ou exploram economicamente o imóvel? Caso afirmativo, ' 

determinar o tipo de exploração. 

c) Se podem ser constada alguma benfeitoria e/ou acessão no interior do imóvel 

reivindicado pelos AA.? 

d) Se o Estado do Mato Grosso alienou a outros particulares áreas de terras que 

se superponham ao Parque nacional do Xingú? Caso afirmativo, se possível pr~ 

cisar o número desses títulos incidentes sobre o aludido Parque Indígena, com ,,... 
o montante de hectáres por eles abrangidos? 

Rua 8 - Quadra JS 
Centro Polftico Administrativo 
CEP 78050-900. Cuiab4 . MT 
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Fnndação Nacional do lndio 
MINIST1:RIO DA J'USTICA fls. 03 

Que os Srs. Peritos formulem outras considerações que 

tiverem por pertinentes. 

Termos em que 

e. r. m. 

Cuiabá, 13 de outubro de 1995 
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Rua 8 .• Qnadra 15 
Centro 'Polírieo Administrativo 
CEP 78050.900 •• Cuiab, - MT 


