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SIBISA SIROTSKY - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇ~O E 

PARITICIPAÇBES, sociedade mercantil com sede na rua Sete de 

Setembro n. 43, 12 andar, na cidade do Rio de Janeiro RJ, nova 

denomina~ão social de SIBISA SIROTSKY BIRMANN S.A. INDUSTRIA E 

COMERCIO, sociedade inscrita no C.G.C.M.F. sob n. 

33.314.634/0081-78, por seus advogados abaixo assinados, com 
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escritório na Cidade de Cuiabà, à Rua Dr. Joaquim Murtinho n. 

992, onde recebem notificaçaes e intimações, vem com a presente 

requerer a citaç~o da UNI~O FEDERAL e da FUNDAÇ~O NACIONAL DO 

INDIO, por mandado e carta precat6ria, respectivamente, esta 

endereçada a Comarca de Brasllia- DF, para responderem aos 

termos de uma AÇ~O DE DESAPROPRIAÇ~O INDIRETA, pelos motivos que 

passa a expor: 

A suplicante, como comprova a documenta~ão junta 

' ·' 
é senhora e legitima possuidora de 5 (cinco} imóveis rurais, 

situados no municipio de Chapada dos Guimarães, neste Estado de 

Mato Grosso, denominados: SIROTSKY, SEMI, GALVEZ, BIRHANN, e 

parte do lote LITVIN, com a àrea de 49.866 hectares,e 4.261 m2 

com os limites e confronta~des constantes das inclusas 
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fornecidas pelo Cartório do Registro de Imóveis. 

Os imóveis foram adquiridos do Estado de Mato 

Grosso, NO ANO DE 1.961, respectivamente: lote Sirotsky por 

Henrique Sirotsky, com 9.882 hectares 6.410 m2- lote Semi por 

Semi Sirotsky,com 9.878 hectares e 2.526 m2 - lote Birmann por 

Aron Birmann com 9.840 hectares e 5.544 m2 - lote Galvez -por 

Carlos Galvez com 9.494 hectares e S.874 m2 e o lote Litvin por 

Assis Litvin, com 9.868 hectares e 9.987 m2, tendo as 

características e confronta~des seguintes: 

LOTE SIROTSKV - S.882 ha. e 6418 m2, e marcos 

seguintes: o 1 na mata em comum com as terras de Aron 

Birmann e as de Semi Sirotsky; o segundo na mata em 

comum com as terrasde Semi Sirotsky e limitando com 

terras requeridas por Edgard Mariano distando 9.878 

metros do 1 ao rumo de 76 88'NW; o terceiro na mata 

limitando com terras de Edgard Mariano e em comum as 

de Eric Theodor Anshelt distanto 11.100 metros do 2 ao 

,,,.-.. rumo de 10 00' NW; o quarto na mata e em comum com as 

terras de Eric Theodor Anshelt e com as de Aron . -----=-·- -- 
Birmann, distando 9.880 mts do 3 ao rumo de 76 88'NE e 

a 11.008 mts do 1 ao rumo de 10 80'5E. Transcrito sob 

n.15191 fls. 35 do Livro 3 -P em 24/94/1.961 do 2 

oficio da Capital. 

LOTE SEMI - com a àrea de 9.897 ha. e 2.526 m2, com a 

-·· ~. configurai;ão de um quadrilatero irregular e 

respectivos marcos colocados: o primeiro na mata em 

comum com as terras de Dr. Carlos Galvez e com as de 
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Abrahão Birmann Sobrinho; o segundo na mata, Limitando 

com terras requeridas por Tanaka Haoca, distante 9.858 

mts do 1 ao rumo de 76 00' NW, limitando neste 

alinhamento com terras de Abrahao Birmann Sobrinho e 

Manoel Ribeiro; o terceiro na mata, limitando com 

terras requeridas por Tanaka Maoca em comum as de 

Henrique Sirotsky, distante 10.160 metros do 2 ao rumo 

de 16 00'NE, o quarto na mata em comum com as terras 

de Henrique Sirotsky e comum com as de Carlos Galvez, 

distando 9.788 mts do 3 ao rumo e a 10.088 mts do 1 ao 

rumo de 16 90' SW. transcrito sob n. 15.188 a fls. 35 

do livro 3P, em 24/04/1.961, no Cartório do 2 oficio 

da Capital. 

LOTE BIRHANN - com a àrea de 9.840 ha. e 5.544 ms, 

configuração de um poligono irregular e marcos 

seguintes: o primeiro, na mata, a beira da margem 

esquerda do rio Kurisavu em comum com as terras do Dr. 

Carlos 5alvez;o segundo na mata em comum com as terras 

de Carlos Galvez e de Henrique Sirotsky distando 9.000 

metros do 1 ao rumo de 76 00'NW;;o terceiro na mata 

brejosa, limitando com terras de Henrique Sirotsky e 

as de Seven Jonatam, distando 11.900 metros do 2 ao 

rumo de 18 00'NW; o 4, na mata brejosa a beira da 

margem esquerda do Rio Kurizevu e em comum com as 
. :-·--=========.:. 

terras de Sven Jonatam, distando 11.188 metros do 

terceiro ao rumo de 76 80'5E e a 17.578 do primeiro, 

em varies rumos, servindo de limites naturais entre o 
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4 e 1 marco o referido rio, margem esquerda. 

Transcrito sob n. 15.189 fls, 35 do livro 3P, em 

24.84.961. 

LOTE LITVIN - com 9.S78 ha. e S.907 m2, configuraç§o 

de um poligono irregular e marcos seguintes: o 

primeiro na mata, na barra do ribeir3o Kevoelo n~ rio 

Kurisevu, ----- a margem esquerda de ambos, Limitando com 

terras de Julio Pira Neto e de Abrhao Birmann 

Sobrinho, distando 10.800 ms do primeiro, ao rumo de 

99 00' SW; o terceiro na mata, limitando com terras de 

Abrahao Birmann Sobrinho e de Dr. Carlos Galvez, 

distando 12.490 do 2 ao rumo de 26 00'NE; o quarto na 

mata, a beira da margem esquerda do rio Kurisevu e em 

comum as terras de Dr. Carlos Galves, distando 8.909 

ms do 3 ao rumo de 76 80'5E e a 13.980 do primeiro, em 

varias rumos, servinvode limites naturais entre o 4 e 

o primeiro o rio Kurisevu, margem esquerda.Transcrito 

sob. n. 15.190 fls. 35 do livro 3P, em 24.04.61. 

LOTE 6ALVEZ - com 9.494 ha. e 9.874 ms2, e marcos 

seguintes: o 1 na mata, junto a margem esquerda do rio 

limitando com Assis Ltvin; o segundo na 

mata, comum com as terras de Assis Litvín e com as de 

Semi Sirotsky, distando 8.908 do 1, ao rumo de 76 88' 

NW; o 3 na mata, em comum ccom as terras de Semi 

Sirotsky e com as de Aron Birmann, distando 10.088 

metros do 2, ao rumo de 16 09' NE; o 4 na mata, a 
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beira da margem do rio Kurisevu e em comum com as de 

Aron Birmann distando 9.000 do terceiro, ao rumo de 76 

80' SE e a 13.550 metros do 1, em varias rumos, 

servindo de limites naturais entre o 4 e o1 marcos o 

referido Rio Margem esquarda.Trancrido 15.192 fls. 36 

Livro 3P em 24.04.61 

Os adquirentes Henrique Sirotsky, Semi Sirotsky, 

Carlos Galvez e Assis ~itvin, por escrituras póblicas Lavradas 

no Tabelionato do 4 oficio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

(doe. j), venderam os imóveis a Suplicante que os fez matricular 

no Registro de Imóveis competente. De seu turno Aron Birmann, 

outorgou em favor da Suplicante, uma promessa de compra e venda 

que, também foi registrada no Cartório da Circuncric;:~o 

Imobiliâria competente {doe.junto). 

Ocorre que esses im6veis como se constatam dos 

inclusos documentos foram abrangidos, em sua quase totalidade, 

pelo PARQUE NACIONAL DO XINGU', o que se nota claramente das 

descriç:àes acima onde aparece o Rio Kurisevu e sua barra com 
~~- 

D 

ribeirão Kevoelo, como limites naturais. Isso impede que a 

Suplicante desfrute dos direitos oriundos do domlnio, importando 

o ato em aut@ntica espoliação que a Autora é forçada a aceitar, 

convertendo a perda do dominio em pagamento em dinheiro. 

Como consta dos documentos juntos, o imóvel de 

que trata a a~lo foi vendido pala Estado da Mato-Grosso no vigir 

da Constitui~lo de 1.948, quando a proteção possess6ria à terras 

dos Silvicolas d e p e n d i a __ d e e s t a r em ---~.l e s PE_RJ'.lfl~.E_NTEMENTE_ 

LDCALIZADD-5. C art. 216 l 

5 



~ inconteste que a venda feita pelo Estado de 

Mato Grosso, é perfeita e acabada, estando fora das garras do 

artigo 198 da Constituição de l969. 

Pela Constituição da Rep6blica de l8SL, artigo 

64, foram transferidos aos Estados Membros o dominio e a posse 

das terras devolutas nos seus respectivos Territórios, cabendo 

à União apenas a porção indispensàvel para a defesa das 

fronteiras, fortificaç8es e construç6es de estradas de ferro 

federais. 

MIGUEL REALE, preleciona, que a transfer@ncia das 

terras devolutas aos Estados correspondia a uma exig@ncia do 

regime federativo no sentido de que aquela provid@ncia se 

enquadrava na compreensão de que "a riqueza do territ6rio 

nacional poderà vir como de todos os territórios, do seu 
' 

.povoamento e da sua cultura•. CJO~O BARBALHO, Constituição 

f;ederal Brasileira, Comentaria, 1982, pag. 278). 

r. Pode-se dizer que, não obstante as mutaçaes 

constitucionais por que tem passado o Pais, essa tem sida a 

norma fundamental em vigor, cabendo aos Estados a livre 

disposição de suas terras devolutas, atendidas as restriç6es que 

vieram sendo feitas, em textos Constitucionais posteriores. 

O direito de dominio e posse do Estado de Mato- 

Grosso, sobre suas terras devolutas, como se disse, lhe foi 

transferido pela CONSTITUIÇ~O DA REP~BLICA de 1.891 Cart.64), e 

~.- do Estado nlo se podia exigir documento para prova de seu 

dominio, visto que a sua aquisição é constitucional. O seu 

titulo de dominio é, em outras palavras o próprio texto 
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constitucional. 

Esclarece o insigne jurista JOSE [REfELLA JUNIOR 

Ao contràrio dos bens havidos de particulares por 

particulares, que podem ser eivados de vicias, suscetiveis de 

desnauturar o contrato celebrado, os bens havidos dos Estados 

trazem em si a "marca de origem• passiveis, quanto ao objeto, 

até prova em contrario. A presença da verdade matiza as 

operaç8es de que participa o Estado.e RDA vol.128/644 ). E, às 

p~gs. 646 acresce o eminente Mestre do Direito Administrativo: 

"Ao Estado cabe a tutela do direito. Por isso se diz que todo e 

qualquer ato, proveniente do Estado é perfeito, porque tem por 

si a presunção de verdade•. 

HELY LOPES MEIRELLES assinala que assiste a 

Administração Pâblica a presunção de Legitimidade de seus 

atos, verbis: Os atos administrativos, qualquer que seja sua 

categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, 

independentemente de norma legal que a estabele~a. Essa 

presunção decorre do principio de legalidade da Administraç~o 

governamental C DIREITO ADMINISTRATIVO BRASlLEIRO, pág. 123, 

3a. edição (refundida), Revista dos Tribunais, 1975). 

Na vig@ncia da Constituição Federal de lS46 a 

proteção possess6ria pelos Estados das Terras dos Silvicolas 

dependia deles estarem nelas permanentemente localizados Cart. 

216). O eminente Ministro CARLOS MEDEIROS SILVA em seu parecer 

publicado na Revista de Direito Administrativo n. 122, pàgina 

384, 1a. Coluna, sobre a discriminação de terras eventualmente 

habitadas por silvicolas, esclarece: 

7 
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(Constituição Federal, art. 216) era portanto, de que a 

•Localização permanente• ou a Nconsttncia da posse• eram os 

pressupostos da prote,ão constitucional dispensada aos 

silvicolas, no que concerne as terras por eles habitadas. 

Esse requisito era fundamental 

para a discrimina~ão das terras dos indios'. 

Ensina MIGUEL REALE: 

nomadismo ou a 

mobilidade dos silvicolas não autoriza, 

todavia, a União Federal a extender ~ad 

libitum• por ato unilateral de puro arbltrio a 

àrea que o artigo 4 o 1 IV da Emenda 

Constitucional nº 1 de 1969, lhe confere. A 

admitir-se a inexistência de uma re l a!;:ão 

proporcional entre as tribos e o território a 

elas indispensàvel, a fim de manter-se integro 

e intocàvel o tipo de vida que lhes é próprio, 

não restariam mais terras devolutas para grande 

nàmero de Estados nem sobraria espa~o para as 

propriedades privadasN, 

O artigo l98 da Emenda Constitucional nº 1 de 

1969 não pode ter a interpreta,ão que lhe e atribuida pelas 

R~s. 

O Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Professor CARLOS MEDEIROS DA SILVA, em parecer publicado na 

Revista de Direito Administrativo nº 122:384-411, esclarece: 

"Todo o territ6rio do Brasil foi primeiramente habitado por 

8 
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lndios, e a Constituição não poderia restituir-Lhes todo o 

lerritorio, mas a esse absurdo levaria uma interpretação 

desatenta ao espirita e alcance da norma constitucional". 

A proteção e a posse das terras habitadas pelos 

silvicolas é norma constante e reiterada em nossos textos 

constitucionais, a partir de l934. As Constituições de 1934 

Cartig~ 129); a de 1937 (artigo 154); e, a de 1946 (artigo 216), 

na vigência da qual foi alienada pelo ESTADO DE MATO GROSSO a 
' 

area SUB-JUDICE dispunham como pressuposto fundamental a 

proteção possess6ria das terras dos indios, a sua localiza~ão 

permanente. 

PONTES DE HIRANDA, comentando o texto do artigo 

216 da Constituição Federal de 1946 adverte: 

"O texto respeita a posse dos 

silvicolas posse a que ainda se exige o pressuposto 

de localização permanente"CCOMENT~RIOS A 

CONSTITUiçãO DE 1946, ED. 1953, V. 5, P. 35). 

A "localização permanente" (PONTES DE MIRANDA, 

ob. citada) foi o ponto de referência, ou de incid@ncia da 

proteção constitucional. 

Não teria sentido Mprâtico•, nem razoâvel, como 

adverte CARLOS MAMXIMILIANO dar efeito retroativo â prote~ão 

possessôria, em favor dos silvicolas, porque isto importaria, 

sem limite no tempo, na devolu~ão de todo território nacional 

aos seus primitivos habitantes. 

O insigne jurista CARLOS MEDEIROS DA SILVA, no 

citado parecer (RDA 122:384-411), consigna que 'se houve 

s 
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direitos adquiridos, estes hão de produzir efeitos, se a 

· ,quisi~ão ocorreu anteriormente à promulgação da Emenda nº 11 

d e l 969 • . 

E, prossegue o emàrito Ministro, •a regra de 

que a norma constitucional tem efeito imediato e geral não 

implica na sua retroatividade, salvo quando esta decorra de 

dispositivo expresso e inequlvoco, acrescentando, e isto não 

acontece à nulidade, decorrente da inalienabilidade das 

r---.. terras habitadas pelos silvlcolas cominadas nª # 1° do art. 

198, da Emenda Constitucional•. 

O Supremo Tribunal Federal ao julgar o MANDADO 

DE SEGURANÇA N. 20.234, atraves da palavra do MINISTRO 

CORDEIRO GUERRA, manifestou a sua apreensão e necessidade de 

uma interpretação escorreita do artigo 198 da Carta de 1967. 

Disse sua Excel@ncia: 

•sr. Presidente, estou de acordo 

com o eminente Relator, mas desejo explicitar a 

minha apreensão, em face do art. 198, ## 1° e 2° da 

Constituição Federal. Creio que esses artigos 

ainda nos darão muito trabalho, porque a serem 

interpretados na sua literalidade, teriam 

estabelecido o confisco da propriedade privada neste 

Pais, nas zonas rurais, bastando que a autoridade 

administrativa disiesse que as terras foram algum 

dia, ocupadas por silvicolas. 

Ora, nós somos um Pais de 

imigra,ão, um Pais continental, em que o homem 

civilizado abre caminho para a criação do seu 

10 
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império. Isto se fez sempre, através da História, à 

custa do aborlgene, não s6 no Brasil, como na 

América do Norte, na Austràlia, na ~frica, na 

Sibéria, em qualquer parte do mundo. 

O que està dito no art. 198 é 

mais ou menos o que està dito no art. 1º do primeiro 

decreto Bolchevique: 'Fica abolida a propriedade 

privada. Revogam-se as disposi~8es em contràrio•. 

Isto entra em choque, evidentemente, como o art. 

153, # 22, da Constitui,ão Federal, que assegura a 

propriedade privada. O (6digo Civil assegura a 

posse. De modo que toda essa legisla~ão tem de ser 

interpretada com muito cuidado. Diz-se no# 1° do 

artigo 198: 

Mficam declaradas as nulidades, 

a extin;ão .dos efeitos jurldicos de qualquer 

natureza que tenha por objeto o domlnio, a posse ou 

a ocupação de terras habitadas pelos silvlcolas•. 

No meu entender, isso s6 pode 

ser aplicado nos casos em que as terras sejam 

efetivamente habitadas pelos silvlcolas, pois, de 

outro modo, n6s poderiamas até confiscar todas as 

terras de Copacabana ou Jacarepaguà, porque jà foram 

ocupadas pelos tamoios. Diz ainda o caput do art. 

198: 

"As terras habitadas pelos 

silvicolas são inalien~veis nos termos que a lei \ 
1 
! 
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federal determinar, a eles cabendo a sua posse 

permanente e ficando reconhecido o seu direito ao 

usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 

as utilidades nelas existentes". 

Pressupõe efetiva a ocupaç~o das 

terras pelos silvicolas. De modo que na espécie hà 

evidente, vàrios problemas bem ressalvados pelo 

eminente Relator entendo que o possuidor legitimado i 
1 
! por titulas recebidos do Estado, em priscas eras não 

indenização auando o civilizado invade o 

i 
1 
j 
l 
/ 

pode ser espoliado do fruto de seu trabalho sem 

território indlgena e se estabelece pela for~a 

nesses casos, se hà de aplicar os## 1° e 2º do 

artigo 198, mas não no caso do colonizador, do 

desbravador do Pais. Deixo assim, isto bem claro, 

como• avant premiére• do meu pensamento, porque não 

me deixo levar por um sentimentalismo mal 

orientado, que pode conduzir a atrofia do Pais, ou à 

inquietação rural, com resultados imprevisiveis•. 

O Ministro SOARES MUNOZ, ao proferir seu voto, 

na Ação Civel Originària n. 278-8, decidiu que: 

•verificando que nas terras em 

causa não se achavam localizados, permanentemente, 

silvicolas e ar t. 216 da Constituição de 1946), à 
e 

época em que o Estado de Mato Grosso as vendeu ao 

autor (1969), pois que foram levados para elas 

depois da criação do Parque Nacional do Xingu 

(1961), vàlidos são os ti tu los de propriedade do 

12 
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Suplicante, e a União não poderia ter-se apropriado 

do imóvel sem prévia desapropriação. Fazendo-o, 

como o fez, por livre conta, praticou esbulho e deve 

ser compelida a ressarcir as respectivas perdas e 

danos. Ação Civel Originária julgada procedente". 

11auando do descobrimento do 

Brasil, os lusitanos tomaram posse das terras 

descobertas, conforme a legislação romana, acolhida 

pelas Ordenaçaes do Reino em vigor. Os direitos dos 

autoctones, que habitavam em parte delas, não foram 

respeitados (Parecer do Prof. Cretela Junior, fls. 

43). 

A Constituição de 1891, art. 64, 

transferiu aos Estados membros dominio e a posse das 

terras devolutas, cabendo a União apenas a porção de 

território indispensável para defesa das 

fronteiras, fortificaç8es, construç5es e estradas de 

ferro Cfls. 448). Entretanto a Constituição de 1834 

excluiu do dominio devoluto estadual as ~reas na 

posse de silvlcolas que nelas se acham 

permanentemente localizados Cart. 129). A Carta de 

37 Cart. 154) e a Constitui,ão de 1946 Cart. 216} 

mantiveram esse regime. De seu turno, a 

Constituição de 1967 Cart. 186) e a Emenda 

- Constitucional nª 1 Carl. 198} também asseguraram 

aos silvlcolas a posse das terras que habitam, mas 

inclulram, entre os bens da União •a porção de 

13 
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terras devolutas indispensàvel 'a seguran;a e ao 

desenvolvimento nacionais" •e as terras ocupadas 

pelos silvicolas (art. 4°). 

O Professor MIGUEL REALE, depois 

de relembrar as disposiç8es constitucionais que 

acabam de ser mencionadas, assinala, em parecer que 

se acha por cópia nos autos, que, não obstante as 

variaç~es terminológicas ocorridas desde 1948, o que 

o texto constitucional tem tido em vista é 

exclusivamente a defesa da posse dos lndios que 

ainda vivem à margem da civilização nacional, 

constituindo n6cleos populacionais de cultura 

primitiva• Cfls. 458) 

Muito embora o art. 186 tenha 

substituído a expressão uposse de terras de 

silvicolas que nelas se acham permanentemente 

localizados-, por esta outra: "posse das terras que 

r- . ' habitam•, parece-me evidente, observa o insigne 

parecerista, que s6 integram o patrimõnio da União 

aquelas glebas que podem ser consideradas Nhabitadas 

pelos indigenas, nelas se localizando•, com toda as 

caracterlsticas de uma tribo, sedentària ou não' 

Cfls. 458). 

Observa ainda o eminente 

Professor que •o nomadismo ou a mobilidade dos 

\,..- silvlcolas não autoriza, todavia, a União a estender 

•ad libitum•, por ato unilateral de puro arbltrio, 

na àrea que o art. 4 o, item IV, da atual 

14 
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Constituição Lhe confere. A admitir-se a 

inexistência de uma •relação proporcional entre as 

tribos e o território a elas indispensâvel, a fim de 

manter integro e intocâvel o tipo de vida que lhes é 

próprio, não restariam mais terras devolutas para 

grande nómero de Estados, nem sobraria espa~o para 

as propriedades privadas• Cfls. 451). 

PONTES DE MIRANDA não diverge do 

ponto de vista de Miguel Reale, porquanto, comentando 

o art. 186 da Constituição de 1967, acentuou que o 

texto respeita a posse do silvlcola, posse a que 

ainda se exige o pressuposto da permanência CComen- 

tàrios à Constituição de 1967, tomo IV, pàgs. 435 e. 

seguintes). 

Essa questão jà foi objeto de 

decis6es do Supremo Tribunal Federal. 

No MS nº 28.215, o Relator, 

eminente Ministro DeCIO MIRANDA, emitiu, em seu 

voto, considera~ffes que se afinam com a doutrina de 

Miguel Reale e de Pontes de Miranda, "verbis": 

~Aferido que as terras em causa não 

s!o ocupadas por silvicolas, ou jà n~o o eram desde 

os idos de 1968, que parece ter sido a época de sua 

transmissão a particulares pelo Estado de Mato 

Grosso, os titulas dos impetrantes, a admitir que 

tenham regularmente essa origem, sobrenadariam à 

impugnação que se Lhes viessem a fazer sob esse 

1-5 
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aspecto. 

Verificado, porém, que a 

aquisição orignària, ou as que se lhe seguiram, 

coincidem com a regular ocupação indlgena, os 

titulas dos impetrantes perderão a força que acaso 

formalmente tenham. 

A esse respeito, as informaçfles 

da FUNAI contém declaração de que •os limites da 

Reserva lndigena Pimentel Barbosa, constantes do 

Decreto nº 83.262, de 9 de março de 1979, estão 

contidos nos limites da àrea anteriormente reservada 

aos indios Xavantes, pelo Estado de Mato Grosso, 
. '1 

atrav~s do Decreto nº 983, de 26 de março de 1969·. 

Verificada, porventura, uma 

terceira hipótese, que se trata de terras não 

anteriormente ocupadas pelos indios, mas que a União 

lhes deseja reservar, na forma dos arts. 26 a 27 do 

Estatuto do Indio (Lei n. 6.881, de 19.12.73). Ai 

serà possivel reclamar que o dominio da União 

somente deva resultar do prévio processo 

desapropriat6rio". 

No MS. 20.234, do qual foi 

Peixoto, o 

aduziu, a 

do a r t . 198, 
~- 

Relator o eminente Ministro Cunha 

eminente Ministro Cordeiro Guerra 

propósito da interpreta~ão do# 1° 

estas consideraçaes: 

1No meu entender, 

16 
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terras sejam \ 

~ 

ser aplicado nos casos em que as 
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efetivamente habitadas pelos silvicolas, pois, de 

outro modo, n6s poderiamas até confiscar todas as 

terras de Copacabana ou Jacarepagua, porque jà foram 

ocupadas pelos Tamoios. Diz ainda o "caput" do art. 

1S8: 

"As terras habitadas 

pelos silvicolas são inalienàveis nos termos 

que a lei federal determinar, a eles cabendo a 

sua posse permanente e ficando reconhecido o 
1 
• J 

seu direito ou usufruto exclusivo das riquezas ..... 

naturais e de todas as utilidades nelas 
l' t 1 /') 

· ,v1 
r , 

existentes•. 

Pressup~e efetiva a ocupa~ão das 

terras pelos silvicolas. De modo que, na espécie hà 

evidente, vârios problemas bem ressaltados pelo 

eminente Relator - entendo que o possuidor 

legitimado por tltulos recebidos do Estado, em 

priscas eras, não pode ser espoliado do fruto de seu 

trabalho, sem indenização. Uuando o civilizado 

invade o territ6rio indigena e se estabelece pela 

força, nesses casos, se hà de aplicar os## 1° e 2° · 

do artigo 198, mas não no caso do colonizador, do 

desbravador do Pais. Deixo, assim, isto bem claro, 

como "avant premiérew do meu pensamento, porque não 

me deixo levar por um sentimentalismo mal 
' 

orientado, que pode conduzir a atrofia do Pais, ou à. 

inquieta,ão rural, com resultados imprevisiveis. 

17 
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De modo que, sem apreciar o 

merecimento da causa, n~o quero negar, e nem haveria 

como, que o Estado tem direito de criar reservas 

indlgenas, mas o próprio Estatuto do lndio prev@ que 

não pode faz@-lo abruptamente, sem pagamento, sem 

indenização dos titulares das terras, possuidores 

desse local. 

Como, entretanto, na espécie, 

não obstante a titulação aparentemente perfeita dos 

impetrantes, hâ quest8es de localização e de posse a 

serem discutidas, inclusive a realidade de saber se 

eles invadiram realmente as terras dos silvicolas, 

ou se, pelo contràrio, terras que jà tenham sido, em 

alguma época, por eles ocupadas, o que eu distingo, 

nego o mandado de segurança. O direito não é 

liquido e certo e depende de investigai;~o. Mas, 

deixo acentuado que não se pode, com fundamento no 

artigo 198, # 1 o 1 da Constituição, chegar a uma 

conclusão, que seria a aboli~ão da propriedade 

privada, sob a simples alegação de que, em alguma 

êpoca, as terras foram ocupadas pelos silvicolas". 

Impende, pois, perquirir, na 

espécie Msub judice", se se achavam permanentemente 

localizados silvicolas Cart. 216 da Constituição de 

1946), na gleba de terras, com àrea de 9.758 ha. 

'>-... .. · 2.448 m2. situada na margem direita do Rio Xingà, 

quando o autor a adquiriu do Estado de Mato Grosso e 

cujas medidas e confrontaç~es constam de seu titulo 

18 
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de propriedades•. / 
I 
I 
i 

Ante o exposto, julgo procedente 

a a,ão de indeniza,ão por desapropriação indireta 

para condenar a União e a FUNAI a pagarem a autor a 

quantia de CR$ 65.866.588,09 (Sessenta e cinco 

milhefes, oitocentos e sessenta e seis mil e 

quinhentos cruzeiros) acrescida de a)- juros ,. 
·:'' 

morat6rios de 6\ a partir da citação inicial; b).- 

corre~ão monetària a iniciar-se um ano após a. 

e)- juros compensatórios de 12\ desde a 

data de ocupação Cl961); d)- honoràrios 

advocaticios que fixo em 6,5\ sobre o valor da 

condenação Cart. 29, # 4°, do CPC), sendo 51 para o 

autor e 1,5\ para o litisconsorte ativo; e)- 

emolumentos do perito de conformidade com o que foi 

arbitrado pelo Dr. Juiz Federal na instru~ão Cfls. 

1539, 2085 e 2815> e do assistente técnico dos 

autores que fixo em razão da metade daquelels emolu- 

mentas e, f)- demais custas•. 

Por esses motivos, espera ·a Autora seja julgada 

procedente a ação e condenanda a UNiãO FEDERAL e a FUNDAçãO 

NACIONAL DO INDIO - FUNAI, a: 

1)- Pagar a autora indenizai;ão 

correspondente ao valor da gleba de terras 

ocupadas ao preço que for encontrado na pericia a 

ser realizada; 

2)- Correção Monetària na forma da lei; 

19 
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3)- juros Moratórias a partir da 

ocupação; 

4)- Juros compensat6rios a partir da 

mesma data; 

5)- Honoràrios de advogado na base de 

20\ sobre o valor da condenação; 

6)- Custas processuais, devidamente 

corrigidas. 

r> Requer, ainda, com suporte no artigo 70, inciso I 

e III do Código de Processo Civil, a citação do Estado de Mato 

Grosso, na pessoa de seus r e p r e·s e n t antes legais, para responder, 

nos mesmos autos, a a,10 da garantia, em virtude da evic,10. 

A autora defende nestes autos a validade da 

alienação feita pelo Estado de Mato Grosso, sob o p à I io da 

Constituição de 1 . 946. Todavia, a ser entendido que o Estado de 

1ato Grosso, vendeu aquilo que não lhe pertencia, hà, em virtude 

da avieção a inequivoca obrigação de indenizar. 

Assim, na ação de garantia, embutida no processo 

principal, a Autora, se perdedora da demanda, farão jós ao 

ressarcimento de todos os prejuizos, que vão desde o valor das 

terras, e lucros cessantes, até as despesas processuais com o 

ajuiz~mento desta a~ão. 

No caso nào se cuida de uma denuncia~ão, por 

evic~ão per ••ltum, porque, como consta dos documentos juntos os 

adquirentes iniciais, sào os proprios diretores da Suplicante, o 

...__. que importaria em fazer a denuncia da lide contra suas próprias 

pessoas. 

Ainda que incabivel fosse a denuncia~ào pelo 
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inciso I, hâ clara incidiencia do inciso III, em virtude da 

.. responsabilidade objetiva, que advem do artigo 187 da Carta 

Magna. 

Dispoe a Lei Processual que a denunciação da lide 

é obrigatória, ocorrendo qualquer das hipoteses do artigo 78, 

• ve rb is 11: 

ART. 78.A DENUNCIAÇ~O DA LIDE E 

OBRIGATORIA: 

I " . 

I I , . 

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo 

contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo 

do que perder a demanda." 

Ora, a Lei Maior em seu artigo 187 impoe a 

obriga1;ão, de natureza constitucional, porque oriunda dela 

pr~pria, de o Poder P6blico indenizar qualquer prejuízo causado 

ao particular, por seus fimulos, haja ou não culpa. 
r>. 

Evidente, pois, que se for entendido que as 

terras de que tratam a ação eram indigenas e não poderiam ter 

sido alienadas pelo denunciado, hâ inequívoca obriga~ão de 

indenizar.Os funcionários do Estado e qui~a o seu Governador 

praticaram, em conjunto ou cada um de per si, atos lesivos ao 

particular, incidindo às inteiras a regra constituicional, por 

seu próprio império. 

Assim não fosse, sobrenadaria, ainda, a o b r í ç aç ãc 

de indenizar com suporte na regra geral do artigo 159 do Código 

Civil, e isto porque, não pode haver duvida de que aquele que 
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vende o que não lhe pertence, pratica ato ilicito e, por 

i,~erativo de lei ordinària é obrigado a ressarcir o prejuizo. 

E, como esse prejuizo ficarà delineado na demanda principal, a 

hipotese cabe na moldura do incisso III do artigo 70 da Lei 

Adjetiva Civil. 

Admitamos, todavia, por amor a discussão, que a 

venda feita pelo Estado, de terras que lhe não pertenciam, 

estaria fora do alcance do mandamento constitucional, ao 
,,,-- 

fundamento, ilogico de que o erro seria do proprio GOVERNO e não 

de um funcionârio, ou de um conjunto de funcionários. Esse 

argumento não teria a menor consistência, porque a representação 

do Governo sempre se fara por uma delegação a uma pessoa fisica, 

que podera ser o proprio mandataria maior, o GOVERNADOR DO 

ESTADO, ou outra pessoa, sempre um funcionàrio estatal ulatu 

sensu". 

Admitamos, repita-se, a viabilidade da escusa, 

para vermos que nem mesmo assim o Estado fugiria a obrigação de 

indenizar. A compra de qualquer imóvel, faz com que o particular 

percorra um sem nómero de repartiçaes para verificar da exatidão 

da documentação. Dentre tais repartiç~es ressalta o Cartório 

Imobiliàrio onde, na aquisição derivada, deve o interessado 

buscar respaldo para a sua compra. 

Evidente que se as terras eram indigenas, n~o 

poderiam estar registradas no Cartório de imoveis, como 

propriedade particular. Essa falha do registro que 

- 'posslbilitou a compra e hoje não hà duvid~ que o Estado responde 

pelos atos praticados pelos oficiais imobiliàrios e demais 
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serventuarios. 

Sustenta a autora o seu direito de propriedade, 

alicerçado naquilo que constava e consta ainda, do registro 

Imobiliàrio e dos arquivos do Departamento de Terras do Estado. 

Todavía, a ser entendido, que tais documentos, fornecidos pelos 

6rgãos do Estado de Mato Grosso, são nulos, hà incid@ncia 

insofismavel do artigo 107 da Constituição Federal. O ESTADO DE 

MATO-GROSSO, ATRAVEZ SEUS FUNCION~RIOS OU PREPOSTOS, dentre os 

,-.._ quais se inclui o oficial do registro imobiliârio, FORNECEU 

DOCUMENTOS NULOS E CAUSOU PREJUIZO A AUTORA. 

Nem se diga, à guiza de saída para o mal feito, 

que os funcionàrios do Estado de Mato Grosso, nio tiveram culpa 

na expedição das certid8es ou tltulos. Leia-se, ao proposito, o 

magisterio de MARTINHO GARCEZ NETO - Pratica da Responsabilidade 

Civil pag. 168: 

• A Constituiç~o de 1.946 C art. 194 ) consagrou, 

sem sombra de dôvida, a responsabilidade civil do 

Estado, com fundamento no risco integral, fazendo 

resultar da causalidade do ato e não da 

culpabilidade do agente, nestes termos precisos e 

objetivos, em que se abroquela a doutrina 

objetiva: As pessaas jôridicas de direito p6blico 

respondem pelos danos que seus funcionàrios, 

nesta qualidade, causem a terceirosn.o estatuto 

fundamental, põs assim, termo a uma velha 

querela em torno do artigo 15 do Código Civil. 

HELY LOPES MEIRELLES - DIREITO ADMINISTRATIVO 

BRASILEIRO, esclarece: 
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• permaneceu, entre n6s, a doutrina subjetiva 

até o advento da Constituição de 1.946 que, com o 

disposto no artigo 194, acolheu a TEORIA 

OBJETIVA DO RISCO ADMINISTRATIVO, revogando em 

parte o artigo 15 do Código Civil. 

A jurisprudência é uninime em admitir a 

responsabilidade civil do Estado por atos praticados pelos 

serventuàrios da Justiça, mesmo nos Cart6rios não oficializados: 

• A Fazenda do Estado responde por prejuizos a 

terceiro, causado por serventuario de Cartório 

não oficializado. 

Não importa que o Cartório não seja 

oficializado.Trata-se de serviço p6blico, mantido 

pelo Estado. A este cabe responder pelos atos dos 

encarregados dos serviços póblicos que causem 

dano a terceiros, com ação regressiva contra os 

responsaveis pelo ato lesivo. Ora, se mantem a 

administração cartórios particulares, nem por 

esse motivo se desonera de responder pelas falhas 

do serviço; apenas tem ação regressiva contra o 

causador do dano, como o salienta a decisão de 

primeiro grau• C REVISTA DOS TRIBUNAIS vol.438 

p ag. 90 a 91). 

Assim, se eventualmente, for entendido que as 

terras sobre que versam a ação são indigenas, os serventuàrios e 

funcionàrios da administração direta. com manifesta negligência 

ou impericia - esta se nota quando o tecnico do Estado afirma 
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que a area não é indigena - possibilitaram a expedição do Titulo 

,Defioitivo e dos registros subsequentes que, 
1 

se declarados 

hulos, causam prejuizo a Suplicante. 

Deste modo, tambem na ação de garantia, com 

fundamento no inciso III, do artigo 70 do CP[ e, por isso 

embutida no pleito principal, a Autora farà jas ao ressarcimento 

de todos os prejuizos, que vão desde o valor da terra e lucros 

cessantes, até as despesas processuais com o ajuizamento desta 

.r-- ação . ., 

Protesta por todos os meios de prova em direito 

admiti dos, notadamente por prova pericial comprobatória da 

extensão da ocupação ou interdição da área, bem como para 

corroborar que as mesmas não eram ocupadas, permanentemente, por 

indios na ocasião da expedição do Titulo de Propriedade pelo 

Estado de Mato Grosso. 

Dá causa, para os efeitos fiscais o valor de CZ 

2.::.. 088, 88 ~ 
Nestes termos, espera deferimento 

C~iabà, 29 ~e julho de 1.986 

e/) ' .. ·DE BARROS~ 

OAB-MT 196 

1 
V 
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Ollclol do P.atiislro di: lrnéiv1•ls 

' •:' \ 'I \ \'11 'I 
·1 'l Jít, 1 !\ • • ·~ • · ·· J o enl Maria d e Assis 

!: .. ~,. ~J:. , -.&.•L: - •.• Substlturc 

LJVRO NQ 2-B 

MI\T RI CULA: 297 G - D/\TA: 18-11--78 

IMQYEL: Um lote de terras situado no lugar denominado 11~;EMI11, Murncip.io 
dn Ch3pada dos Guimar;es-Mt. dito loto tem a configuraç~o d8 um quadri 
l~tero irregulares superficie de 9.897 hectares e 2.526 mts2 acham 
se os respectivos marcos colocados:-o primeiro, na mata, em comum as 

terras do Doutor Carlos Galvos e com as de Abrul,ao Birmann Sobrinho; o 
segundo, na mata, limitando com terras requeridas por Tanaca Maoca,di~ 

tando nove mil oitocentos e cinquenta metros (9.850m00) do primeiro, ao 
rumo de 76º DO' NW, limitando neste alinhamento com terras de Abruhao B~,;- 
\mann Sobrinho e de Manoel Ribeiro; o terceiro, na mata, limitando com 
torras requeridas por Tanaca Maoca e em comum as de HenriquA Sírotsky, 

distando dez mil e cem mstros(lO.lOOmOO) do segundo, ao rumo de 16900' 

NE; o quarto, na mata, em comum as terras de Henrique Sirotsky e comum 
as de Doutor Carlos Galves, distando nove mil setecentos a oitenta me 

t r os ( 9 • 7 8 O m O O ) d o ter e e i r o , a o rum o d e 7 6 P. (HJI S E n a d E? 7. m i 1 e oi t e n t a 
mstros(lD.OSOmOD) du primeiro, ao rumo de l690U'SW. CadastrcJdo r,,, li!:. 
exercicio 1977, nç do im6vel- 901.032.705.225, ~roa total- 5n.ouu,oo, 
~rea explorada-25.0UU,OO, ~rea explor~vel- 25.UüO,UU, m6Llulo- 120,U,nP. 
do m6dulos- 208,33, fraç~o minima de parcelam~nto- 110,0. PROPRlET~R!O 
S(Ml 5IRDTSl<J, d.i r-r- t o r rle emprosa v uua nu p onn Dfl. RílS/\ 5IRDTSl<J, que 
tamb~m usa assinar Rosinha Sirotsky, de lidAs dom~sticas, brasiloiroo, 
residontes ~ domiciliüdos em Porto Alogre-ílS, na Rua Ju;u Caetano nP.- 
451, inscritos no CPF sob nº 002049940-04. NÚMERO DO REGISTRO A~TERIOR 
15.188, fls. 35, livro 3-P, em 24-04-61, e promes~a de compra e venda 

i no e ri ta sob n Q 7 l 9 , f 1 s • ?. G 9 , 1 i v r o ~ - A , em O 2 - O 9 - 6 3 , am b I rn no R G I d o 

2ri Oficio dne t a Capital. Cu í.abà , 18 de ubril de 1978. Eu,--q{:.10--:.::: ... ~ . .:~*·"··-· 

Jf 



1 \ 1.. k .. '" Ili u . .1 u.L ,1ui, 11 t .1 ª 11.ll.1 .l 0111 ;d d> ,. ,. ·,.i ; 

2976- Feito em 10 do abril de 1970. TIU~~~-=- S[~;;~~;~/~;~' \-, - ~ 

d ir o to r de nmpr e s a , e ou a mu lhor Díl. ílnn a Si r o t sk I , quo tc.1111b1Hn tJ~ ;: n ~ - 
s í na r Rosinha Sirotsky, de lidos d omc s t í cu s , b r as í Le í r o c , rcn:,:idor,tu:~ t:.l 

dorn í c í Lí ado s em Porto /\legre-RS, na r ua Jono C'e e t nno nQ lJ51, i.n::;crJ í.oc 
no CPf sob nº 0020li9940-04. ADQUIRENTE - SJBISA SIROTSKV l,lHMI.\IJIJ s/r1 - 
INDUSTRIA E COMfRCJD, sociedade mercantil com sede na cidade do Rio de 

Janeiro Capital do Estado do Rio de Janeiro, na rua Evaristo da Vraiga - 

nQ 55, 179 andar, inscrita no CGC sob nº 33.314.63~/0001-78, rcµ·~son 

tada por seus Diretores Jenriqe,digo, Honrique Sirotsky e Semi Slrutsky 

brasileiros, casados, diretores de empresa, residentes e domi~ili~dus 

o m por t o A l 8 g r e - R s • i n 5 e ri tos n D e p F sob 11 !] [)(Jl • o 6 2 • :s t, D - ~j :s e (l iJ ~ (I /~ '.) 1;1 li o - 
04, respectivamente. TITULO- Compra o Vonda. FDHMA 00 TITUL0-1:scriturél 
P~blica de Compra e Venda lavrada ~s fls. 066/068, livro nQ 84-B, em/ 

25-1~-77, nas notas do 4º Tabelionato de Porto Alegre-RS. pelo Tabelião 
Remo R6mulo Farina. VALOR-61 410,00 (quatrocentos e dez cruzeiros) CDíl 

OJCÔ[S- Obrigam-se a responder pela evicç~o. Pagou o imposto do tr~nsw 

miss;o no valor de filS 59.005,0D, conforme conl,ocimento nQ 80017766, do 
[ X él t. n ri a [ G t a d U a 1 d O C h a p a cl a d OS G U i OI a r D C S -M t • /\ p I' í3 !W 11 t Ou [ U r L i d ~; n d O - 

1 strnç~o de Cunt r Lbu í ç ao Direta do Funu , d í qv , do Funr-ur-a I u Cn1 lilJ~Íu::. - 
f fri g a L i v as E s ta rJ u a 1 e d o I B D F • C ui a b á , 18 d e a b r i 1 cJ e 19 7 O • Eu ,__i_J rt:; .:.. -t •.• . ,. -i- 
/...(o~~- . ..:..:c_ ct~ ,~hrv\~ Oficial que o fiz do t i Lo qr at e r e conferi. 

~~--~~~------------~--------------------~--------------------~-----------------------~~~~~··-· 
Exista procedimento discriminat~rio administrativo insteu~~do pelo INTER 
MAT, no MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT, abrangendo a área do 169.000 has, 

situada na confluência do Ribeirão Vermelho com o Rio Tolas Pirem. Ccn·· 
forme Oficio ng 003/83 da Presidência da CE/MT, (62) o INCRA insteurou 
procsdimento discriminat~rio administrativo instaurado no MUNICIPIO DE 
SI NOP-MT, GLEBA TARTA RUGA, abrangendo a área de 343. S 60 ha s , Esta cs r t í, 
d;o foi requerida por WALTER DE SOUZA SANTOS, brasileiro, casado, rAai 
dente i Rua Zumira Canavarros 411, nesta Capital, port. da c.r. RG nn - 
335.940-MT e CIC nQ 053.192.341-04, para fins de esclaracimanto.xxxxxxx 

GARTO~{lO DO 6'. ·r•;" 
1 

C~l~:·;/\ ..: ( . .ff ... r-·.r,11·.: :·, • •.•·~.· 

Cuiab~-MT., 04 de Janeiro do 1980. 

~ 
o {J, • • '\ ' • 

' /\/\. AA.:.) ..... '11 (_~ .. ,_;l_:, ;.l .. -.,. .. '1 .... < ffifÃc oô nG!.oh 3~ crncur,.JS"ERTI;?n~. 

E.s. 

rno,11•:•,'I ,.- ••. ," 1 

~.• TABELIONATO DA COMARCA DE POHlºO /,L~CHtE 
Boi, RUBENS RtiMO FARIN A - 1.0 Ajud. Subelltuto ern a,urcl•I• 

Rua Gen, Câmara, 39'°r 

AUTENTICAÇÃO 
Autentico a preflento cópia rE!pro311i!lc11 conformo no orlolnul o. f!I.IIQ 
nprosontado, do ~a dou fó. 
Porto Alogre, t MA f 198t 

~ ___.Q_.:::::, ' 3 -~c,.t~is·c~b 
\.. o. ~~ ~ub1,t. • •m .,..,d o - Alud. 61111&~ \ 

Q/.i,:i;,_~ ~.<!., t:~.,...,_nte11 autorlxadu 
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- 
glio. Endereço: Tapej a r a+Rs , Muni.cípio: Grava t.af , CÕ<l,! 
go de Receita: 101. Cr$200,00.Totnl: Cr~:200,00,corn re 
cibo dntado de 18 de outubro de 1977,pelo Banco do Es 

t.ado do Rio Grande do Sul, acompanhado da guia informati 

va número 1695. INPS. Certificado de Quitação. Código= 

do emitente: 19-201.02. Vãli<lo at6 14/12/77. s6rie n. 
N?477794. Nome: Mitrn da Arquidiocese de Porto Alegre. 

Endereço: Espirita Santo, 95 -PAlcgre,Rs.CGC 92.058. - 

000/0001.Finalidnde: Para os fins previstos nas alíne 

as "A" a "D11 do inciso III do art.263 do Regulamento - 

do Regime e Prcvi<l~ncia Social,nprovado pelo Decreto= 

n972.771,de OG/09/73.Ccrtifico que em nome do contri- 
buinte n~o consta d5bito considerado definitivo,ficnn 

<10 J·ei:rnalvac.lo o direito <la o INPS cobrar qualquer im-- 
lport5ncia que venha a ser julgada devida.Port~ ~lcgre,1 

]'1 de novembro de 1977. t.í a Irma nra~Jn Gu.ill\ílt'<.WD,Chefe] 
do Serviço de Arrecadaç5o e Fiscalizaçiio.E ASSIM por- 

feitamente justos e acordes, me ped1rarn e eu lnvrei c~I 
ta escritura em notas, que lhes sendo lida, na presen- 

ça das testemunhas, acharam conforme, aceitam, ratifi- 

cam, outorgnm e assinam, com as testemunhas a tudo pr~ 

sentes, José Fernando da Silva, brasileiro, casado ,ban- 
cirio, residente e domiciliado nesta Capital,na rua 11 

acesso 30, n9534,Cefer II, e Ariovaldo Costa,brasilci-l 

ro, casado, comerciário, residente e domicilindo ne s t a=] 

Cap.t_.t.al., na avenida João Pessoa número 9 31. Eu:;-=-::;.(-~/ 
.:?{.{/c-;/2.f_:;~-·~ (José Dclfo Filippini) r escreven 

te au Lo r Lz ado , a d at.Ll oq r a fo Lc Eu , Remo Rômulo Farina,-1Cr'~<,- O·') ' ~ ., ., ,_ u ' . 
t.abe Lí áo , a subscrevo 9-;?.Ssino. Ressalvo a rasu.ru que - · 

,,.---. • ·-;z:::::...) L ./ 
cli z : 19 • O 4 '1 • E 1.:.u._.lJ.-:=::::::;~,·tE t,j-?/'!c _s..;...e s creven te • 

t:1r.ci l 

/} l . . 

~
. '.. /Á1 ,n f iH) '11~7f~1 : i ': _,..,..,. ,. J. • 1 •• • .• , '1 ' . . ... 

<...--..,.~~~,(.' / .,e 1 (. ~:•..,,. .r-,. 

1·-,.· ··-;--- .. --·----·-·----·---··--····----.. . . ..., •.. ,, --=--:~~~ // '; , .. li 
1· 
1 
1 
1 

' 



i,,o ·1/\L.'1.L.,. :~ ... O i.J,, COMAl...:CA lJ!::. POHlO ALEOl·H: 
Bftl. R U l:3t:. N ti IU:. 1·.,1 O 1= AR I tJ A - 1.º Ajud. Sub1muto •m eurcl~l• 

Rua G"Jl, C~m,ua, 394- 
A U T F rJ TI r! .~ Ç Ã. O 

Autsnttco o. presante c-,jpk., ·11011,,~1,,:· , .• onf'1'rmc 110 odi!n~I a tt,IM 1 

1quo ccu fJ. 

29 MAi 1984 .,a O o __ 

: 1·, ~ : ' .-·)/, -- e- • ,, ·• , ' ___. _,,.,. r 1. -Y- 
i • ~'!. '>, , C,,t2~ L-Z.,?.::a·~/-,i" (/./7é''?.a-- 2 
: ,:'1 //. ~ /' 
1 \ ;., /, I ~ /:' : ·i I ~ - -·· ,.17,...._ 

•. : '' : . / -···· -- I ,·, ·1 ·.-, 1 r ,. 1 ,. • . ----- /"~ , I L/ ! r-, fj ~ J ~e·, /(t1tÜ~.:. __ . ~ _L 
: : )\ )'\ < ' .:.) ---C.) R._J:;, \.o -f.:';>""'- \ " ; ·- , .•. ·; -"'~ .,,__ 
' ' \ • 1 1 

··( . ! :. Nwnero 16. 280/33 - ESCRI 'l'UTIA PÚBLICA de compra e venda t· , 
de imovel, como adiante se ô co l.az-a , llntec8de esta uma 

escritura de igu.al nat ur-ezn , SAIBAM quantos esta pÚbl~i.:. 
, 

ca escritura de compra e venda de imovcl virem que, 

aos vinte e cinco ( 2 5) dias do mês ele novembro do a11p_L 

ele m:i.l novecentos e setenta e sete (1.977), nesta oid~ 

ele l>Ôrto Alegre, Capital do Estado do Hio Grande do 

Sul, neste Qua:cto Tal)elionato, compareceram partes en 

tre si justas e contratadas, como outorgantes vendedo- 
: f -1-. 1 < 

:;- : '\ l'CD, ~m~.u srrwrlfü{Y, diretor de empr ecn , C aua espÔt:w. , 
:\ \,· \ '~ , 
\\ \ [dona TIOSA SIH011SICT, que +amb em usa anaí nar- Ro si.nha Si·-: 
: '-l \ 1i 
: ' .. '· t d 1 . d d ' 1 . b . 1 . . . . : \ i!.. .. J.TO .sky , e 1 e s ornes u can , r-as i. e iro s , r-em.o en t cs e 
j l . ) 'l . . 1 . d -l-h C . t 1 J ".' C +r, ' 

1
. i\; e. orm c J. ia. os ne s ta a.p i a , na ruo. ou o ae cano nume ro 

\1 
1 !i. 4~)1, inGCl'i tos 110 Cl')li1 sob número 002049940-0tl, ela ne.:~ 
1 

. -': ..ü o : !:~,\ te ato representada por s cu mar-Ld o e procurador, tfü~! 
i il ~ , ~ t~ ~ 
t i \. t.er-mou do instrwnento publico de pr-o cur-açao lavradp:;!~1 
l 1\J notas a.o Quinto 'l'ab e Lí.c na to dest::1 Capital, cm dczi<!)lt>) : : \ ~ s 
: / de novembro de mil novecen to s e a es.s on ta e seis ( ~~) 

. ~1 < ! no livro 207-·f\., folhas 26, que foi upr-es errta da , ft&P~-:t 
\ \ , I Ü .. ·, r\, aqui arquivado. ~ re6iGtrada no livro p!'O}lrio úr: nt~:i..8-~., 

i \\ t.ro de Pro curuçocoj e, como ou 1ior.zaclo. compradora, ! $IBf. 
: \ , ' ·~ . ' ! 311. SifiO'IDICT l3IPJ,íiUHl S. A. ·- IiTDUSTIUil E corn:ÉHCIO 1 [ ~º-:--~: 
Í lciedade mercantil com sede na oidado do H:Lo de Jarti\tito 
: 1 •.. (" • ~ 

i Capital elo Estado elo Rio de cTaneiro, na rua Evur-Ls t& ~é.J 
Veiga r:.wncro 55, 17º andar , inseri ta no CGC 30b m~~:cr;,'l 

. i j • 

]3 . .:nt1. 6 3'1/0001-·7d, r cpr-enen taôa nef.lt e a to por n~n:i-. }h 
. ·- ~ • t 

r-c to r es , HEifHIQUE SifiOrrsi,:_-( e SEWI SifiOrTSKY 1 br-as í.Lo í.r-os , 
1 l•" ""'"' 

CU!;ttt1 O!,, d ire to r es de empresa, r ee idnn t cs e c1omic i1il;{~~ ~ . . , d Q -#-. 1 
uo o' nos ta Ca p; tal, ,.ns c:·1: s no CPP "º b m .• me r-ou O' _1,t $t~I. ~ 
~.UO, cll.GO, nu,;101•0:., COlu6(.:.'1~0-~>3 e 00~0,19940-04, rcs- 

lpectlvamnntc; __ oi::_ ,_:r~::;cn_:C!::) ~econhC!c:J.tic!J·~~ºmo oEi prÓpri~El 
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1 • 
l . . \ . ' ' 'e ,:v 1 J ., '. it ··: . \ )" ...... ' 

EST /\DO DO RIO (;l<Al-lD[ DO SUL 
PODER JUDICIÃIIIO 
COMARCA or; l'Olll O /\LI.C,l{[ 

, , 
que da fe. E, perante as mesmas testemunhas, pelos ou- 

torgantes vendedores foi dito que são oenhorcs e loc:i 
timos po acu í do r-cu de um imóvel, livre e. dcDcrobar.::i.çnuo 1 

de quaisquer ÔnuB ou encar-go s , co na tan te d e Uíii LO'J~E DE 

TEHRAS, situado no lugar denominado 11Semi11, municipiol 

de Cnupada dos Gu'i ma rii cu , no fü1 tudo elo ílla to G-ro f.rno, cl_il1 - , to lo te tem a co nf í gu r-açuo de um q uu dr-i.La t o r'o irrcgu-- 
, 

lar e a superficie de nove mil oitocentos e noventa 

sete hectares e dois mil quinhentos e vinte e seis me 

troo quadr-ado c (9.B97 hu 2.52G1nq-OO), a.cliuridu-co e o e _I 
r-e spec ti vos marcos colocados: o primeiro, na ma vi, em 1 

comum as terras do Doutor.Carlos Galves e com as tlc 

!.brahão Di rmann So br-í nho j o segundo, na ma ta, 1 Lm'i tan 

do com terras r-e qucr-í.dae por Tanar::a l11aoca, di e La ndo 

nove mil oitocen·~s e cinquenta metros (9.850m00) do 

primeiro, ao rumo de 76º 00' NW, limitando nec te ali--· 

nlramc n to com tcrrafi de Abru.l1Üo Dirinium !'fobri nho e de ·- 

••. l· . 

e 

~ . 
nanocl Hibo:i.ro; o t.e r-c e í.r-o , na ma La~ 
ras r-equcrí.daa por 'í'anaca napca e cm 

que Sirotsky, d.i c ta ndo dez mi1 e o c.n 

do s cc;unclo , ao r-nmo de 16 0 00 r NE; o 

!11 
~1 

1 imi t~.nc3 o com l.o r: 

1, 

.... <\ . i 
\. . ' - \i ', . 

comurn a:-1 d e Henri \, \: 

metro n (10 .. lOOrnO~~I\\Jr ) i 
: I. 

q \J e: r Lo , n · t mo ta , 1 : 

em comum com as tcrrn.8 ao Henrique Sirotsky e comum 2~; 

de Doutor Ca r-f on Grl.l.vcr:i, d i o Lando nov o mil n o Luc cn tou] 

e oitenta metros ( 9. 780m00) elo tcrc oiro , ao zumo de 

$ 769 oo• SE e ·a dez miJ e oi tonta metros (10.08011100)1 

do primo iro, ao :cumo de 16P 00' [.i'l'í; como tudo c o nn t.a do 

mcmo r i.u.l e p l un l.a u rqu L vwJa no J)cipa1 · l: uucn Lo d o 'J1c.in·ar; 1 
I , 

e Co Lo n í.zuçfio dn qu c I e E~;tado, Dito r mov e l foi. havido -1 
. 1 

pelos ou to rgant.es vendedores, pelo va l oz- do CrS 410, 00 

por compra f'e i.La no Estado do l'fl·:.1. to Grosso, co nf'o rme 'I'i 

tul o Defini.t.i.vo d e Pi-o pr-Loúnd e cx po d i do om O~i <1~1 jancd. . ·- •. 
ro ele l,9G1 e Lrnns.c r-i 'to UG f'o Lhuu 35 elo livro 3-P, 
o~b m~rn(TO l~.180, cm 2tl ele (1.br.i.J dr) l.9Gl, lJO,l?et~io- 

t.r-o elo ImÓ·\•ni n 1i0 ~.1,ir:imc1o Of.'ifd.o dr.' Cuirib~~. F:.i t:"~1J.o do j í ... __ -·- -. _ -- ···-· ~ "-·-- --·· ··- -- - ···-· --.-- - - - --..J··-· _ -·-----·---·. 



a Promessa de.Compro. o Venda que on mcomos ou-- 

(} 
o . ::,. 

1- :0 : ..• 
:3 

1 ·• :• :º 
ti 

. : to ; 1u ! : l 
1 1.: 1 • 

~ 

.:'•, 1 
1 ,,., ' ' i ,•l:. ,. 1 

rp 1 - 
\\ i : ; 
' 1 1 - ···ir-- 

1 1 ' ;,. 
· J ! pe'La ev í.cçjio na forma da 1 oi. RaLa ti varncn te a Previdu_u 

' 1 ·~ 1·:-:'f"··::..:: ·c·ia Social, dcclo.raram qu e não oüo ctmt.r i.bu í.n Lca na 

l] ··,· j t~~ ! ~ ;ui1.liu:~de ele cm pr ega do r-en , nem contribuintes do Funru= 
. t : 1- :. . ' 1•1 !·. 

~! : J . . Lr' r) 
~; ~j s: f ~- r;i;L. Pela ou tor6ada compradora. do idi to que ac o í, ~v~ e.!l 

i ·1t11 i -1~ ~ ! ÜL coeri tua-a nos termo o e forma em que e e acha t~dtgi- . ' l ' ,. i:n, S ! t~I: 1 ~- 

i I Fi ! t -~ ~i~ Pelos ou torean tes vendedores foi dito, aincl~ f- que , 
· l ! ~ ! ~ P~ia presente escritura e na melhor forma dG diil-ei to , 

1 l fJi I m ~· 1 • J r 1~-i,:·':""·•·f,.~.. 
~~;neiwn e co ns ti Luem o cus ba o lan t8rJ pr-o cur-a.do r-e s , CJ.fi.11 . . ' - . . 

l i 
j i 
: i 
: : 

lD .,.. l , " 
to~~:iatcs venclcdores fizerom do r-cf'e r Ldo imovel u ou-- 

;:o -1 
to ~~4ª compradora, con:formc Lna t.r-umo n to l'a.rti cu La r' -- 

de ~fc\mcssa de Compra e Venda de um lo te de torru.a ru 
"' o rafa11 ~ 
rn -1 

Disã m , crrtão , os outorgantes vendedores que, em cvr!l 
:;u 

pii'ª1& ro ~ referida promessa, vendem, como por vendido 
G)::00 , ' 

· t~ni ~ retro descri to Lmo vcl a ou torga.da compradora, - 
,n > 3:: ' 1-- 'P~-() )!! oç o certo e ajustado de qua troccntos o doz cru- 

, li>~ ::tJ .... ºº ( ) , 
r E..ll>j_:ç._oj. Cr$ 410, 00 , da que da mesma. j a receberam, de 

·~olti idade com o co n tr'a to particular de promesoa 
0 

C/J --1 UJ ~ 7 

COTíl}t~ e Venda supra mencionado 1 pelo que lhe f.9. Cpw 
;; ::O , , , , ~ ~ ~t D •'( 

na, l;IM · r , rasét e Lr-r-cvogavo L qua taç ao , trnsfe]·hcl~-.*~ o e - t, .. 
• , f - ,.. -· r,· 

lhe ,:1 ~ ·rle j a ; todo , o domí.n í o , pous e , direi toa , _iaj <5-~~ 
• í , Ul,1 ,,. 

que !:· am so br-e o referido imovol, obriganclo-s1c~-jl '~-t~~ 
jj;";II ~, ,,_, - - . . }·· ' [ oJ:1., r:(f' c i , o eun h e r-d o'i r-o a e r.iuccnsor(•ri, n. fri ;,;cyc,_r\ =: 

ta venda para sempre boa r firme e valiosa, r es pbliâérrcitt. 

ue celebraram cm data de 15 de maio de 1.962 •... 

tli o 'l'r-ev í.uan , a ô vo cado, rcoiclcntc e <.lomi c I Ií udo ne s La 1 

Oap í, v.1.1, inseri to no CI'F sob nÚrnero 007217 350-5.3 e a - 

CurJ OD Ca.rrne I o "I'uo to, c:mge_nhc iro , r-cu.í d en te e clomic i-·- 
, 

liado era Cur.í uí.ba , Capital do Estado do Paz-ana , ;i_nscrl-_11 

, l t: 
to no Cl'l•' sob numero J.6G19552~}-00; e a ou torgadai :co1lip_r_1. 

dor-a no r e s ta mesma cac r-í. tur-a nome í.a G co nn t.i. tueiii,st!uf., , i ·,t. :J' 

l)DO t'1.n'l•:!a pr-o c ur-o do r-cc , Ar no Ld rurpPr., acJ1n.i.1lisi.r~1~~ 
-~ M~ ele cmpr-onae , r-cu í.d on te C3 dorní.o í I fado n ca t·t Ca pi b.~ /!.,: ,r. _, 

in8<'.Y'i to no C:!.~Jr c ob nÚrttCl'O OO,iG:;G37ü-72 e a Edm-;. 3,.:cfd 
--~-·-----·----··---···---·-----· -·-- __ _. -~ 
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Edn-ar do Nascimento, comerciário, residente e clomici-· - ruc:, f' :j 
t.> • ~ 11,tl • • , . . . 

lindo cm Curitiba, Ca.pital do Eotu.do do Parunu , im:icr.L 

to no CPF sob número 002548519-91, todo~ procuradores! 
1 

brasileiros, casados, a quem são co n-icd.i.do a po dcr-ca pa 
• 1 - 

r-a o fim especial de, qualquer dos ou torga.dos, indep,:n 

dento de o r-dcm de nomeuçiio , 1·opr0son tarem as di i..as\1 p:1.:r.1 
"' 1 • • 

to13 ou torGantes em quaisquer escrl tuz-ae e outros a 1,;os 1 
. . . 1 

de ~e tifj.c_ação ~u r~.t~ficação . da. tlas~rição o~ conf.Íon- 
ta.çoes do referido ãmove l., Loca'l.Lzuçao mí.nudada , ou. r-o 

1 -· 

gintron J>ÚbJ.ico::1 co ncor-ncní.on a ta:Lu uton ou tlc ud1ar- 

.• 

caçÕe& ou avâven taçjio de marcos, bem como aínda atos ou 
escrituras, também. pÚblicus ou particulares, quer ele 

retificação e ratificação ou adi tamente a esta, para 

transcrição de negativas, cer·~idÕes ou comprovantes de 

1- 

. ,., , 
tuaçáo do imovcü, dentro do prazo legal 0 antes da 

tra~'lscriçã? da. presente no J.?0gis·t.ro de ImÓve:i.s. Pe Lae 1 
' 

parteu foi dito c us ac o í, tavam a presento escri tu.ra nos . . ; - . . 
tecmor ain que se acha redi~:Ltla.. li'o:i.-me apr-eacn to.d.o o ·- 

, 
ceri ticado a seguir +ranscr-í, to: J.Uniuterio da Agricul·· 

t-ura. Ens uí.tu to nacional d~ Co Lo ní.zuç áo e Reforma A61i 

. . , 
pagamento de tributos, corno to dos os poderen ne c ensa-c- 

r:i:o:.:;, Lnc Luo í, vc de trunr:iiBir, :firm~:v'co111p:comi::1!JOfJ, da r 1 

e· receber quitação e subs i."3.bel0cer.. O imposto de tirann 

missão dada à urgência do ato será PªGº no local de oi 

, , 
ria. Certifica elo de Casdas tro. Co C:U.co do Imovel: 901 -· 

032 705 225 •. J'!.'xc:i:cicio 197G. ?:!unic:i.1;io elo imÓvc:ü: Cha 

pada dos Guimarães. Sigla da UP.: I,i'..L'. Nome: Sibisa Si- 
, , 1 r-o tsky Birmann SA Lnd Com. Area total: 50.000,0. Arca 

,. I' ,. 
, - 1 explorada: 25. 000, 00. Ar-ea ex p'Lo m vcl: 25. 000, O. Mo clu- 

( . 1 ~o : 0 120 '.O:· Hº do I,!: du~ ~ "~' 2:~8; ~~. 10l''r1:•:ão •~fo ln:~ ~ '' 1'" ~ 1 · Cc:lc .. mcn to. 110 10. vla.'JdlJ .. 1..1.:D.Ç:.l.~>. . •.. , . ...\ i..L,. exp'l.o r .::.t.ÇdO. • .•• 
1 

Enquudr-amcn to: Hnprogadt, '!', nurc.J.. E!J te recito-cc~rtiJ.':i.c:.Çl j 
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tordo Depar-tamorrto ue Ouda.s í.r-o e 'l'.L"·ümtaç;Ío. E a:--:i~~.:nl 

1 perf e i i,:ua~ n te ,j v n to" e a e t'Y'd '''.' ·, r,, e: pc •lir"':J e cu la. vr-c'í 
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COMARCA DE CUIABA 'ESTADO DE MA TO GROSSO 

REGIST~O GERAL DE IMÓVEIS 
.3.8 CIRCUNSCRIÇÃO 

CARTORIO 00 6º. Qf~l(:jcípio de Chapada dos Guimarães e Aripuanã) 
cuJAsA - MT. - FONE! a21.2c€artóri6 do Sexto Ofício 
Joaquim F.rn:·_,·• n ·~le As11i! : Ruo Pe'dro Celeslino, 180 ·- Fone 2025 r., 'IJ..0 

Joani M:ms d~ . \" ;1 .\:'l~!i.;, Joaquim . Francisco de Assis 
SUB~ li} r A ' Oficiei do Registro de Imóveis 

,. 1 

JosE Pires r,· iro1,,l;1 de A:i31s 
AJd4 P. t, · '3 ene vide, 

Orstoc:y Fwu4!Í11ca d11 Silva ··' 
L l Vt80EUN!ru'3-~RAMEN1AD0S 

Joonl Maria de Assis 
Subslitutc 

DATA: 09-08-78 

.MATRICULA: 3556 

JMÚVEL: Um lote de terras rurais, situado no lugar dohominado "CALVES' 
.no rtunicipío .. da Chapada .do s Guimarães-Mt .• o qual tem a configuração de. . . ..• . .,. 
um poligno irregul~r, e a superficie de 9.494 has.~874 mts2; achand6-s 

' ' os respectivos maccos colocados: o primeiro na mata, junto a margem as 

qu~rda do Rio Kurizevu, limitando com terras que são ou foram de A~•is 

Litvin; o segundo na mata, em comum com as b~rras que s;o ou foram-da 

Assis Litvin, e com as que são ou foram de Semi Sirotsky, distando B90 

.. mts. do primeiro, ·ao rumo de 76ºNW; o terceiro na mata, em comum com as 

~Jrras que s~o ou foram de Semi Sirotsky e com os quo sio ou foram de - 

.r I Aron Birniarin, di s t addo · 10. 080 metros do segundo, ao rumo d e 16ºNE; o 
quarto na mata, a beira da margem esquerda do'Rio'Kurizavú a em comum - 
com as ·terras qee são ou forarn·de-Aron Birmann, distando 9.000 metros - 

do terceiro, ao rumo de 76200'5[ e a 13.550 metros do 19 em vários ru - . ' 

mos, servindo de limites naturais entre o quarto e o primeiro marcos, o 
referido rio, margem esquerda:; tudo como consta do memorial e planta ª.!: 
quivados no Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Gro~ 

so. Cadastrado no INCRA exercicio 1977, nº do im6vel- 901.032.705.225 - 

área total- 50.000,0, área explorada- 25.0DO,O, área explotável- 25.000 

O, módulo- 120,0, nº de módulos- 208,33, fração minima da parcelamento- 

110,0. PROPRIETARID- CARLOS CALVES e sua mulher Maria Emilia Calves. NÚ 

\~ERD DO REGISTRO ANTERIDR-15.192,fls. 36, livro 3-P, em 24-04-61, e 718 

'rls. 269, livro 4-A, em 02-d9-63, ambos noRGl do 2º Oficio desta Cepi - 

tal. Cu.í ao á , 09 de agÔsn de 1978. Eu, ,\(fAAJ\.r- U~ cL,? ~-. 1 
Oficial que o fiz datilografar e conferi. 

R-1-3556- feito em 09 da agÔsto de 1978. TRANSMITENTE- CARLOS CALVES,/ 

·1 



e sua mulher Maria Emilia Calvos, professore, ele advogado, brasiloiios -· - 

residentes e domiciliados na cidade de Passo fundo-RS. inocritos nc....-cP~ 
.sob nQ 004.435.730-34, ADQUIRENTE- SIBISA.SIROTSKY BIRMANN S/A- INDÚS~R~ 
·e CDMlRCID, sociedade mercantil com seda na cidade do Rio de ,Jeneiro-RJ 

·à rua Evaristo da Veiga nº 55, 17Q andar, e depondências em Porto Ale - 
~re-RS~ à rua Siqueira Campos n2 1194, 2º andar, inscrita no CGC sob n2 

;33.314.634/0001-78, representada por sou Diretor Somi Sirot3ky bra5ilci 

ro, casddo, diretor de empresa, residente e domiciliado em Porto Alegre 

ílS. inscrito no CPF sob nº_-002.049.940-04 e por seu Assessor Jurii co / 

lláudio Trevisan, brasileiro, casado, advogado, residente e domici.iado 

em Porto Alegre-RS. inscrito no CPf sob nº 007.217.350-53. TITULO- Com 
pra e Venda. FORMA DO TITULO- Escritura Pública de Compra e Venda lavra 

da às fls. 79/so, livro nij 85-A, ~m 08-05-78, nas nótas do 4º Tabelion~ 

-to de Porto Alegre-RS. pelo Tabelião Remo RÔmulo Farina. VALOR- 6$ 410, 
DO (quatrocentos e dez cruzeiros) CONDICÕES- Os outorgantes ~ão respon 

dem pela avieção. Pagou o imposto de transmissêío no valor de (t$ 56 .• 975, 

00 conforme conhecimento nº 8-0214731, da Exatoria Estadual de Chapada 

dos Gui~arães-Mt. Apresentou Certidão de Isenção de Cotribuição Direta- 

.r--- do íunrural e ·certidões t~eg!Jtivas Estadual e do IBDF. Cuiabá·, 09 de agôs 

t ~) d o 19 7 8 • Eu , Í' {D l.,A , · ~ 0 , J • ç, < clP G-n :_, .. O fiei a l que o f i z c1 a ti 1 o - ( 
V 

grafar .e conferi. .;:. . ..., 

Existe p~ocedim~nto di_sc.rimina tório .. administrativo i naba uca do pelo INTEJ! . . . ' . . .. - . . . . . . . - 
MAT, no MUNICIPIO DE PA~ANATI~GA-Mr, abrangendo a área de 169.000 has, - 
situada n~ conflu;nci~ do Ribeiri~·Vermelh o ~om o.Ri~ Teles Pires. Con 
forma Oficio. ng OOJ/83 da, Pre~id;ncia da CE/l~T, (62)- o .INCRA instau~;u· - 
procedim.~nto· dis~rimin~·tÓrio à~mi~istrativo' i~~tau1:a90 ._._no ·MUNICIPIO 'or - . . . . . , . . . ·' - . 
SINOP-MT, GLEBA TARTARUGA, abrangendo a araa de .343.560 ~as. Esta c~rti- 

. . - ' .• . ) . - - . . ' . 
dão rol requerida por WALTER DE SOUZA Sl\lNTOS, b ra s Ll e Lr o , casado, · .Jside.!} 

•• . . ! . . . 

te, ·:. E·.:3 Zumire Canavarros 411, nesta Capital, po r t , _da _C.I. RG nº 335. 
r- 9 40-MT e C I C n2 .,#;,. 192. 341-04, para fins de· ~sela r'e~imsnto. xxxx.xx~x xx,/x 

E.S. d-~rf>\ Cuiabá-MT.~ Oti .de.Ja~eiro da 19811. 
ri>. «,·O;,~~.; ~' lfD Ã A··. Ua.u.:.Q__.., 0d ~;__, ~0,\6-_ - 

·-<:::,<:::, ~<:::,~ 
0 

~ ~ °t"Jt ·:ITcIA( DO RGI- DA 3f.l CIRCUNSCRIÇito. . ~. 

( 

Q) -- t'i,:e AUTENTtcA,;Ão1 
m • J ~ .g • o verso e anvarso 
o ~ presento cópia reprogr;i ~rme a 1 j .ª orfgln::il a mim apresentado, do que dou ili:-- . 

;.J P.~~ 198, , 

1 ~ ~ j-~-; 1·,.-··otac:·::··~·,·:·A:-·.:-·····;x·; · , ·-:.::-::-;: i 
o. f? .:.~· ' ·--'- ··-~-~· •••. ·_ .. ·,. 
li) 1- L._ P. V, •••.•• JEit./,1 .• \\. ... li _ _. ~-- --- _::__~~-----·---~ - - 

r' / o( ' 
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MINISTÉRIO PÜBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

-~, 
J,i.t1ça Federal - M 

Proc. n ... -·· 
2•. \'aro l·I• 

-~-EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 2~ VARA • .•..... 
CD 
('·.) 

U) 

' -- 
C) 
e:> 

Junte-se .• 

r:v 
LO 

ODILON DE OLIVEIRA 
Juiz Federal - 2! Vara 

r: 

A UNIAo FEDERAL, por seu procurador abai- 

xo assinado, nos autos da Ação Ordinária de Desapropriação Indir~ 

ta sob n2 16.974/86-I, proposta por SIBISA SIROTSKY- Companhia de 

Administração e Participações contra UNIÃO FEDERAL e a FUNDAÇÃO ' 

NACIONAL IX) INDIO-FUNAI, tendo sido citada para oferecer defesa, 

vem, perante V. Exa., no prazo legal, apresentar a sua CONTESTA 

~~, alegando os motivos que a seguir passa a expor: 
• . .,//. ' 
' \ 

~- 
IPRELINARMENTE 

r'- Argui a incompetência absoluta desse MM. 

Juízo, com suporte no que dispõe o art. 301, II, do C.P.C., e,por 

força, ainda, do que estabelece o art. 119, I, letra II d II da 

Constituição Federal, deslocando-se a competência para o Supremo 

Tribunal Federal, tendo em vista a presença do Estado de Mato Gro~ 

so como litisconsorte no presente processo, ~ace o pedido de d.de*" 

,~'\Jllciação à lide feito pela Autora., dafe;i:ridd P.PJ:j ,. desp!:lehb•.>de.cf Ls ;..60Uo 
;. ...•.• , 

Se, no entanto, não entender. V. Exa. pelo 

acolhimento da preliminar ora levantada, a UNIÃO FEDERAL, como 

razões de MtRITO, invoca o seguinte: 

------· ------------ -- ----- .. - - - . - 



MINISTERIO PÜBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

t de todo oportuno 

a alegação da AUTORA de que é detentora da propriedade das áreas 

mencionadas em a peça inicial, não pode prosperar, porquanto di 

tas áreas pertencem, origináriamente aos silvícolas, desde tem - 

pos imernoriais,consoante bem demonstram os autos e a pnÓpria ini 

cial. 

Levantamentos e estudos técnicos já rea- 

lizados na área apontada na peça vestibular, espancam qualquer dÚ 

vida sÔbre a assunto, assinalando a presença indígena ná área do 

Rio Xingú como sendo anterior a 1877. 

Vale aqui seja transcrito trecho do lau- 

do pericial apresentado pelo perito ARTUR NOBRE MENDES, nos au - 

tos da Ação cível Originária n2 267-6 movida por HERMANN MORAES 

BARROS 8 OUTROS contra à UNIÃO FEDERAL~ FUNAI, em tramitação 1 

~f7=rante esse MM. Juízo no qual assevera: 

·~ 
11 A presença indígena nas regiões do al- 

~ ,, 
to e médio Xingú é conhecida desde 1877, quando o viajante ale - 

mão Karl Von den Steinen desbravou a região. Esse.senhor não 
, 

so 

percorreu diversos rios fo:rmadores do Xingú, além do próprio Xin 

gú, como também visitou diversas aldeias indÍgenas. 

O relato abaixo transcrito faz:parte de 

uma conferência proferida pelo estudioso alemão em 1884, na -So- 

ciedade de Geografia do Rio de Janeiro, (Anexo I) 

11 ••• depois de ter atravessado esse Últi 

j~o rio ( Paranatinga), alcançaIJ1.os em poucos dias aquele afluente 
1.. ••• 1.i 

do XingÚ no qual embarcamos em 1884 e que chamas" raio Batovy" • 

Desta vez quisemos tomar o Ku~iseu, outro braço do Xingm;pelo 1~ 

· do de leste. Seguimos na direção de nordeste; 11 •• 

- - . - .. ~.- - ... . . . - ·------~r--·~-•-.;:a. .....-~ ' -·-·,. ,._ ·-·~- ..... .,. 



MINISTÉRIO PÜBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

"Vestigeos numerosos nos provaram que 

os Índios não podiam estar muito longe~ a sorte nos foi favorá- 

vel. 

Ao meio dia, estando sentado sozinho 
' ' 

- na canoa, porque meus companheiros tinham ido explorar uma baía 

próxima, de repente percebi um homem nu rio abaixo, que também 

me avistava e remava para a ma rqem;' 11 

"Logo que as canoas de casca de jet.9. 

bá se apresentaram na invernada e foi também levantado um ran 

cho para nossa gente, nós visitamos as três aldeias Bakairis, 

que nos receberam com alegria e boa hospitalidade. 
1 

As cachoeiras, que não obstante o au- 

xílio prestado pelos Índios nos causaram as maiores dificulda - 

des, afinal desapareceram~ chegamos a outra tribo os Nakukwás.11 

,~\, 
"Estes fo:r:mam o povo mais numeroso 

do rio Kuliseu, e em 5 ou 6 aldeamantos, por ele habitados, co~ 

re outro rio de dimensões maiores: o Kuluene, no qual desemboca 

o Kuliseu e que por si constitui o afluente principal do Xingú.11 

"Os Mehinákus também habitam três al 

deias, de lá fomos aos At.fetés, 'que têm suas ·casas no meio de ca 

nais e lagoas, formando o ponto central do Kuliseu~ aqui encon 

tramos homens dos Waurás e dos Kustenáus, que moram para o lado 

do Batovi. Em duas aldeias na margem de uma lagoa grandiosa, vi 

r= os Yawalapi tis, pescadores míseros e pobres, e pouco distan 
~.o,.i 

~e deles a tribo soberba dos Kamayurás da família legítima tupi, 

que falam a antíga língua geral e nos saudavam como seus irmão& 

quando da nossa boca ouviram as palavras, que e~es prÓ..P~jas usam./° 

L.~ 
----·-· --- ... --- ------· -· ---·-- u-~-& •••• _ •• _ ·--~-·~····· - ••• _ • - 
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MINISTÉRIO PÜBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

~1 para muitos ani~ais e plantas: jacaré, cupim, 
1 

etc, etc. 

A nona e Última tribo foi a dos Trumáis, 

que se discrimina de toddas as outras não só pela língua , ·~ rmas 

também pelo seu físico ••• 11 

Desse relato, conclui-se, sem sombra, de 

("'· qualquer dúvida, que, em 1884, os rios Batovi, Kuliseu (ou Kuri 

sevo, como chamam os Índios) e Huluene, os principais formado - 

res do rio Xingú, já eram habitados por Índígenas dispersos em, 

pelo menos, nove grupos distintos. 

Outra conclusão importante é que nao , 
so 

os grupos encontrados naquela época são os mesmos de hoje como 

também a distribuição espacial das aldeiás coindillfile, embora em 

parte com a que encontramos na atualidade. Senão, vejamos: Karl 
, ' 

ÍJ>n den Steinen refere-se ao Mehinakus e Auetés como habitantes 
...:... , 

~~J rio Ku~iseu, o que ainda hoje é verdade. Fala que os Waurás 

11 moram para o lado do Batovi" e cita ainda os Yawalapitis e 

Kamayurás nas proEimidades de uma lagoa grandiosa, hoje em dia 

r: conhecida como lagoa Ipavú, à'margem da qual vive a tribo dos 

Kamayurás.11 

Além disso, afigura-se-nos indispensá - 

vel saber-se se as áreas objeto da pretensão indeóizatória es- 

tão situadas dentro dos limites das terras pertencentes aos sil 

vícolas, cabendo a Autora fazer prova, em Juízo, do mosáico de 

/localização dos imóveis através de coordenadas geográficas (coQ __ ... .,., . 

forme Exposição de Motivos n2 002/76, do Conselho de Segurança 

Nacional- Secretaria Geral). 

Os pressupostos, assim definidos, est~ 
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MINISTÉRIO PÜBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

..;;.·»· contidos em voto do brilhante Ministro Cordeiro Guerra, l) mo 
1 

mandado de Segurança n2 20.232, em que foi Relator o Minis - 

tro Cunha Peixoto, ao afirmar que" ••• não obstante a titula 

çao APARENTEMENTE PERFEITA dos Auyores, há questão de LOCALI 

ZAÇ.ÃO e POSSE a serem discutidas, inclusive a realidade de 

saber se eles invadiam realmente as terras silvícolas, ou de 

volutas da UNIÃO FEDERAL "; 

Isto posto, e por tudo o mais que dos 

r: autos consta, verificamos que milita em favor da União Fede- 

'rala presunção de que as terras, objeto da presente demanda 

são de natureza imemorialmente IND!GENAS, tanto que estas 

terras sempre foram o seu"habitat11 natural. 

À vista do exposto, espera a Contes - 

tante seja julgada improcedente a presente ação e condenada 

~,- a Autora· no pagamento das custas processuais e honorários ad 
il ' 
._., .•• , t r I 

. 1 vooat.Lc.í.os , 

Protesta e requer por todos os meios 

de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pes 
' - 

soal de Representante legal da Autora, pena de confesso, rea- 

lização de perícia técnica e pe~ícia histórico-antropológica, 

juntada posterior de documentos e o uudo mais que necessário 

se torne no curso do processo. 

P. deferimento. 

1 ·'-~. ·. 1 • 
\• 

' 

Cuiabá, li de maio de 1987. 

&4o-~~ 
M oacir M cnd es 5;.ousa 
hocurador da Repúh!1<10: 
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Exmo Sr. Dr. JUIZ FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. 

~n 
tidade com personalidade jurídica de direito privado, in~ 
tituida de conformidade com a Lei n9 5.371, de 05.12.67 

e-) com Estatutos aprovados pelo Decreto n 9 6 8. 3 7 7, de 19. 03. 71, 

devidamente registrados sob n9 431, Livro A-4, às fls. 99/ 
105, do Cartório do 19 Ofício de Registro Civil de Brasília, 
com sede e foro em Brasília - DF., por seu advogado que esta 
subscreve - mandato anexo - , vem, "data venia", à conspícua 
presença de Vossa Excel~ncia, no prazo legal, CONTESTAR os 
termos da "Ação de Desapropriação Indireta" - feito n9 
16.974/86 - I - que lhe move e à União Federal ~BISA Sl 
ROTSKI - COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇOES, o que 

o faz pelas razões de fato e de direito a seguir expostos: 

MOO. 123 

BREVE HISTÓRICO DA PRETENSÃO DA A: 

PRIMEIRO: Com a inicial alega a empresa autora que 
é senhora e legítima proprietária de 05 

(cinco) imóveis rurais, situados no município de Chapada 
dos Guimarães, neste Estado de Mato Grosso, denominados S} 
ROTSKI, SEMI, GALVEZ, BIRMANN, e parte do lote LITVIN, com 

- . e área total de 49.066 hectares e 4.261 m~, CUJOS 11m1tes 
confrontações de tais imóveis são descritos ao longo da 
nicial de fls. e fls. 

1 
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(' 

Assevera, ainda, que referidos imóveis fo 

ram adquiridos do Estado de Mato Grosso, no ANO DE 1961, 

respectivamente, por seus antecessores Henrique Sirotski / 

(lote "Sirotski", com área de 9.882 ha., 6.410 m2); Semi 

Sirotski (lote "Semi", com área de 9.879 ha., 2.526 m2); / 

Arou Birmann (lote ''Birmann", com área de 9.840 ha., 5.544 

m2) ; Carlos Gal vez (lote "Gal vez 11, com área de 9. 4 94 ha . , 

9.874 m2) e, finalmente, Assis Litivin", com 9.968 ha., e 

9.907 m2). 

Diz, mais, a autora que os aludidos imóveis 

rurais foram abrangidos, em sua quase totalidade, pelo PA~ 

QUE NACIONAL DO XINGO, o que a impede de desfrutar dos di 

reitos oriundos do domínio, importando tal ato em autênti 

ca espoliação que ela autora é forçada a aceitar, devendo 

a perda do domínio ser convertida em pagamento em dinheiro. 

A justificar essa pretensão indenizatória 

discorre longamente a autora, sustentando que os Índios do 

Xing~ alÍ não .se achavam localizados permanentemente (art. 

216 da Constituição de 1946), daí a validade dos títulos ' 

expedidos pelo Estado de Mato Grosso, no ano de 1961, aos 

seus antecessores, pelo que reforçaas razões de pedir com 

torrencial citação doutrinária e jurisprudencial. Hove 

denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso, o qual foi 

citado regularmente, ingressando nos autos com a contesta 

ção de fls. 83/88. 

Não obstante, falece qualquer direito a em 

presa autora, senão vejamos: 

P R E L I M I N A R M E N T E 

SEGUNDO: A presente ação de "Desapropriação Indire 

MOO. 123 
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ta" está inegavelmente PRESCRITA, eis que 
s6 veio a ser aforada pela autora ap6s decorridos mais de 
25 (VINTE E CINCO) ANOS da data em que poderia vir a ser~ 
juizada, ou seja: após a criação do PARQUE NACIONAL DO XI~ 
GÜ, fato que ocorreu no dia 14 de abril de 1961, data do/ 
Decreto Federal n9 50.455 que efetivamente criou referido' 
Parque Indígena no Estado de Mato Grosso. 

,r---.. Como se pode observar, inegável.mente ocor 
reu o fato extintivo do direito de ação por parte da empre 
sa autora ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO regulada pelo ar 
tigo 177 do C6digo Civil. 

mestre 
do Direito Miguel Maria de Serpa Lopes, "o momento inicial 
do prazo da prescrição é aquele em que o direito subjetivo 

Com efeito, conforme preliciona o insígne 

nasceu e se encontra apto a ser exercitado e o seu titula~ 
por qualquer motivo, seja exclusivamente subjetivo, salvo' 

as exceções legais, não o exercita ou deixa de o exercer". 
("Curso de Direito Civil", 3~ edição, 1960, vo l . 1/614). 

Ora, se não importam os motivos da enércià 
do titular do direito, bastando que a ação ji pudesse ser 
exercitada desde logo, torna-se irrelevante a alegação de 
ignorância do fato. O citado jurista pátrio acrescenta / 
que - "a ação tutelar da propriedade nasceu a partir do mo 
menta em que esta é violada por um terceiro" (ob. e vol. 

cits., pâg. 614). 

De igual forma é o ensinamento ministrado' 

pelo não menos laureado mestre ORLANDO GOMES, senão vej~ 
mos: 

"Quanto aos direitos reais, a ação do seu 
titular nasceu no momento em que alguém 
pertuba o seu exercício. Admitido que há 
uma obrigação geral de respeitar o direi 
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to real, que é "erga ommes", aquele que 
o viola, fazendo o que não deve fazer, 
pode ser acionado para abster-se. Desde 
que faz, começa a correr a prescrição p~ 
ra o possuidor do direito ferido. A sua 
inércia, durante algum tempo, pode acar 
retara perda do direito, se outrem o 
vem possuindo, ("Introdução ao Direito ' 
Civil", ed. 1957, pág. 379). 

Em uma outra obra, o mesmo mestre ORLA~ 
DO GOMES, se servindo dos ensinamentos do imortal LAFAYET 
TE, assevera: 

"Que é razoável submeter a inércia do .. 
proprietário ausente à prova de um maior 

esforço de tempo, porque pode ser apare~ 
te e não provir senão, ou da ignorância 
do esbulho, ou de dificuldades, que o! 
ni bam de obrar". ("Direi tos Reais", 2 ~ 
e d , 1962, t.1, pág. 229). 

Isso vale dizer que a ignorância do pr~ 
prietârio, se estiver ausente, irá apenas influir na dete~ 
mirração de um maior prazo para a prescrição; ficando certo, 
porém, que o prazo prescricional não deixa de correr. 

Assim, o momento inicial do prazo pres 

critivo é aquele em que o direito à ação nasceu e se enco~ 
tra apto a ser exercido. A ignorância do fato que autori 
za a ação não impede de maneira alguma a fluência do prazo 
prescricional, cujo prazo, no entendimento dos doutos e s~ 
fragado pelos Tribunais seria vintenário (art. 177 e 179 ' 

do Código Civil). 

a de se ver, portanto, que o início 
prazo prescricional no caso presente se deu exatamente 

do 
'\ 
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dia em que o Governo Federal criou o PARQUE NACIONAL DO 
XINGÜ pelo Decreto n9 50.455 de 14.04.61, pois a partir / 

desse momento pela só publicação oficial do ato govername~ 
tal, a publicidade plena da criação desse Parque Indígena 
no Estado de Mato Grosso passou a existir. 

Não obstante, extrai-se dos autos que a 
presente Ação Ordinária de Desapropriação Indireta, que na 
sua substância não deixa de ser uma autêntica ''Ação Reivi~ 
dicatória" que se resolve em perdas e danos, diante da i~ 
possibilidade de o imóvel retornar i posse do autor, só / 
veio a ser posta em Juízo APÓS DECORRIDOS MAIS DE VINTE E 

CINCO (25) ANOS da data do advento do Decreto Federal n9 
50.455/61 criador do aludido Parque Indígena. 

--... 
1 

Se a partir do instante da publicidade/ 
oficial desse ato do Governo Federal a empresa autora e/ou 
os seus antecessores sentindo-se prejudicados ou atingidos 
em seus direito de propriedade não buscaram a defesa desse 
mesmo direito no lapso de tempo assegurada por lei, evide~ 
te que tal direito que ora é perseguido nestes autos não 
mais existe, deixou de ser exigível, por força de decurso 
de tempo. Ele prescreveu inexorivelmente, o que vale dizer 
que extinguiu-se, em vista do seu não exercício no lapso ' 
de tempo assinalado em lei, por inércia ou mesmo negligên 
cia dos seus titulares., 

Trata-se, "in casu", da prescrição ex 
tintiva do direito de ação, em razão do contido no artigo 
177 do Código Civil Brasileiro que assim preceitua: 

"Art. 177. As ações pessoais prescre - 
vem ordinariamente em vinte anos, as 
reais em dez entre presentes e, entre 
ausentes, em quinze, contados da data 
em que poderiam ter sido propostas." 

' 
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Sendo, destarte, a ação de desapropria 
çao indireta uma subsidiária da "ação reivindicatória" que 
é típicamente real, a sua prescrição ocorre nos exatos / 
prazos previstos no art. 177 da nossa Lei Substantiva Ci 
vil, acima se trancrito. 

Ora, se o direito da autora não mais 
xiste por força do decurso do tempo (decadência), ou se , 

e 

,,.--...... pela mesma razão deixou de ser exigível (prescrição), pro~ 

seguir no feito será pura perda de tempo para nadi. Ao ' 
Juíz cumpre, portanto, de logo, decretar a extin 
cesso, eliminando qualquer posterior instrução, 
que a pitição inicial não foi indeferida de iníc 
ao que preceitua o art. 295, IV do Código de Pro 
vil. 

ç ao do pr~ 
uma vez 

io, face 
cesso Ci - 

Destarte, estando como esti prescrita a 
ação presente, impõe-se "concessa venia", 
tecipado da lide, com imediata decretação 
processo, nos precisos termos do art. 329 

da Lei Processual Civil. 

o julgamento an 
da extinção do 
c/c o 269, IV, / 

r>. 

M E R I T O 

TERCEIRO: Ao entendimento de serem legítimos prQ 
prietârios, com arrimo na garantia cons 

titucional ao direito de propriedade, busca a empresa autQ 
ra via da presente ação de desapropriação indireta, ver-se 
indenizada pelas r;s União Federal e Fundação Nacional do 
!ndio - FUNAI, à assertiva de haver sido desapossada 
seus imóveis rurais denominados "Sirotski", "Semi", 
mann", "Galvez" e "Litivin", por força da criação do 

dos 
"Bir - 
Par - )Jtll/ ' ~1 ,. 

1 
(' 
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que Nacional do Xingú neste Estado de Mato Grosso. 

A par de se encontrar irremediâvelmen 
te prescrito qualquer direito da autora com relação aos 
imóveis mencionados, conforme sustentado em preliminar, é 
de se ter em conta que o pedido inicial é totalmente IN~ 
PTO, posto que a autora pede via do mesmo apelo uma única 

prestação - indenização - de ambas as rés, além dos acessá 
rios a que se refere. 

ti de se convir ser de uma clareza ofus 
cante a incongruência existente no pedido. Houvesse, "ad 
argumentandum", qualquer direito ã pretensa indenização, 
é curial que ela não poderia vir a ser exigida concomitan 
temente das duas distintas pessoas jurídicas: Uma de Di 
reito Público - União Federal, e outra de Direito Privado 
- Fundação Nacional do !ndio. 

A autora ê que compete o ônus de deci 
dir quanto ar~ da qual deve ser exigida a prestação jurí~ 
dicional pretendida, sem deixar, Óbviamente, a escolha nes 
se sentido ao Juízo ou aos próprios réus. 

Não o fazendo de forma induvidosa, m~ 
culou-se a inicial com o estígma da INflPCTA, dada a inexi~ 
tência de petitum certo quanto a pelo menos uma das rés . 
Este fato por si só justificava o indeferimento de plano 
da exordial, diante da norma sedificada no (parágrafo Ün1 
co, I, do artigo 295 do Código de Processo Civil). Mesmo 

assim, nada impede que agora esse conspícuo Juízo decrete 
a extinção do processo, face ao que dispõe o art. 267, I, 
c/c 295, I, da mesma Lei Instrumental Civil, o que fica re 
querido nesta oportunidade. 

No que tange ao fundamento do pedido ' 
da autora de que foi desapossada de suas terras por 

./ 
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elas incluidas no perímetro do Parque Nacional do Xingú, é 
de se deixar patente que nenhum direito lhe socorre porque 

seus títulos aquesitivos das propriedades revestem-se de ' 
total nulidade, urna vez que foram expedidos origináriamen 
te em área sabidamente indígena qual seja a do Parque Naci 
anal do Xingu, pelo que de recusar-lhe a ordem ju~Ídica os 
efeitos. 

Colhe-se das alegações da autora que ' 
os cinco 1rnoveis que objetivam a presente ação e sobre os 
quais pretende ver-se indenizada foram adquiridos pelos / 
seus antecessores ao Estado de Mato Grosso exatamente no - 
ano de 1961, ano esse em que foi criado oficialmente o Par 
que Nacional do Xingu destinado aos índios que alÍ desfru 
ta varn das terras desde o· século passado. 

Ora, ao alienar essas terras aos ant~ 
cessares da autora o Estado de Mato Grosso procedeu uma .. 
venda "a non domino", posto que o domínio das mesmas terras 
não lhe pertencia de direito. 

r> Com efeito, é da Constituição Federal 
vigente: 

"Art. 198 - As terras habitadas pelos' 
silvícolas são inalienáveis nos tennos 
que a lei federal determinar, a eles 

cabendo a sua posse permanente e fican 
do reconhecido o seu direito ao usu 
fruto exclusivo das riquezas naturais 
e de todas as utilidades nela existen 

te. 

§ 1 Ç> Fica declarada a nulidade e 

MOO. 123 

a extinção dos efeitos jurídicos de 
qualquer natureza que tenham por obj~ 

to o domínio, a posse ou a oc upaçfi;:- o 
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de terras habitadas pelos silvícolas. 

§ 29 - A nulidade e a extinção de que 
trata o paragráfo anterioT não dão aos' 
ocupantes direito a qualquer ação ou ig 
denização contra a União e a Fundação ' 
Nacional do fndio". 

Sucede que as terras da empresa auto 
ra, conforme dito por ela mesmo, situam-se em área imemori 

almente habitada por silvícolas, pelo que não poderia o E~ 
tado de Mato Grosso delas dispor como se fossem do seu d~ 
mínio pleno, daí a manifesta nulidade das vendas que efet~ 
ou, sendo de negar-se ação ou indenização contra as rés Q 
nião Federal e Funai, mercê da noticiada proteção constitu 
cional às terras indígenas. 

O insigne e saudoso Mestre do Direito ' 
PONTES DE MIRANDA, ao interpretar o dispositivo constituci 
onal supra citado, assim se posicionou: 

,,,-...._ "São nenhuns quaisquer títulos, mesmo ' 
registrados, contra a posse dos silvf 
colas, ainda que anteriores à Constit~ 
ição de 1934, se à data de promulgação 
havia tal posse. O registro anterior 
de propriedade é título de propriedade 
sem uso e sem fruição (in "Comen t âr í 

os ã Constituição de 1967 com a Emend~ 

n9 1, de 196911). 

2 de se ter em conta, inclusive, que/ 
desde ~934 o legislador constituinte teve a preocupação de 
assegurar proteção aos silvícolas do Brasil, sendo certo ' 
que à época em que os antecessores da empresa autora abti 
verarn do Estado de Mato Grosso os seus "títulos" de propri:. 
edade, estava em pleno vigor no país a Constituição de194~ 
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que em seu artigo 216 dispunha textualmente o seguinte: 

"Art. 216 - Será respeitada aos sivíco 
las a posse das terras onde se achem/ 
permanentemente localizados com a con 
dição de não a transferirem". 

Com o advento da Constituição Federal' 
de 1967, essa garantia à posse dos Índios nas terras por - 
eles habitadas foi mantida, sendo-lhes reconhecido de for 

ma expressa" o direito ao usufruto exclusivo dos recursos 
naturais e de todas as utilidades existentes nas terras por 
eles habitadas", sendo que o domínio das mesmas é da União 
(art. 49, IV e 186). 

, 
1 ,,---.. 

Resta patente, pois, que o presente 
pleito formulado pela empresa autora está fadado a encon - 
trar o Óbice intransponível na regra constitucional vigen 

te - art. 198 e seus paragráfos - que determina a inalien~ 
bilidade das terras habitadas pelos silvícolas, com decl~ 
ração expressa da nulidade e extinção dos efeitos jurídicos 
de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a / 
posse ou a ocupação dessas mesmas terras, assim como decl~ 
ra a inexist~ncia de qualquer direito i indenização por 
parte da União e da Fundação Nacional do Indio (C.F., art. 

198, § § 19 e 29). 

O não menos laureado Mestre do Direito 
pátrio MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ao abordar com mul 
ta propriedade o dispositivo constituional referido, assim 
se posicionou: 

"A declaração de nulidade e da extin - 
ção de efeitos jurídicos acima estab~ 
lecida pode causar prejuízos a parti 
culares. Tais prejuízos seriam ardi 
nâriamente indenizáveis. 

Entretanto,,. / 
MOD. 123 
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a Constituição expressamente exclui / 

que a mesma houvesse de ser paga pela 

Fundação Nacional do !ndio. Dessa foE 

ma, eventual indenização devida por PªE 

ticular não é excluida pelo preceito 1 

constitucional". (Comentários à Cons 

tituição Federal, 1983, pág. 732) 

grifou-se. 
,,-..., 

Conclui-se portanto, que a pretensão/ 

da autora ao pagamento da indenização pelas terras que ai 

quiriu dos seus antecessores, por parte da União Federal 

e da FUNAI não encontra o mínimo respaldo no direito obje 

tivo, o que vem de tornar o seu pedido juridicamente impo~ 

sível. 

Assim, diante da norma constitucional 

sedificada nas Cartas de 19 34, 194 6, 196 7 e 196 9 ( Emenda n <? 

1), que mais se tornaria necessário repisar para que se e~ 

tenda de vez que "a posse das terras habitadas pelos silví 

colas" só a eles pertence? Até quando heverá quem ai~ 

da pretenda, como no caso específico da empresa autora, i~ 

titular-se proprietário de terras encravadas em áreas ini 

ludívelmente indígenas? 

Cremos indispensável dizer mais para ' 

se aquilatar que NULA e de nenhum efeito jurídico a compra 

da empresa autora e a de cada um dos seus antecessores fei 

ta ao Estado de Mato Grosso, porque assim o declarou a 

Constituição. 

Por outro lado, e tão somente para· ªE 

gumentar com absurda hipótese, se inexistissem Índios nas 

terras objeto desta ação, à época da obtenção dos títulos 
pelos antecessores da autora - ano de 1961 - mesmo assim ' 

seriam nulas as vendas dos cinco lotes mencionados, porque 

o Estado de Mato Grosso teria efetuado essas vendas sem oJ·ll{I I)' 
MOD. 133 · p 
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bediência ao que disciplinava a Lei Federal n9 3.081, de/ 
22 de dezembro de 1956, que regulava as ações discrirninató 

ria de terras e condicionava a sua disponibilidade ã tran~ 
crição no registro público de imóveis da comarca, da sente~ 
ça definitiva e da hornologatória da demarcação. A época 
inexistiu tal discrirnação, pelo que não podia o Estado di~ 
por, corno dispôs, das terras "sub judice", fato que por si 
só nulifica toda a transação realizada, a ensejar absoluta 
improcedência da pretensão inaugural. 

Desurne-se, por outro lado, da postula 
çao inicial, que a empresa autora sustenta a validade das 
aquisições dos imóveis por parte dos seus antecessores, / 
porque feitas sob a égide da Constituição de 1946, que não 
declarava a nulidade dos títulos dorniniais existentes sobre 
ireas habitadas por silvícolas, o que s6 se verificou na/ 
Carta de 1969. Daí militar a seu favor direito adquirido, 
nao podendo suas propriedades ser alvo de qualqtter injun - 
ção posterior e de ordem legal, mesmo constitucional. 

r>. 
Lêdo engano da autora, porque inexiste 

direito adquirido à propriedade em terras habitadas por 

silvícolas, em face da regra expressa no artigo 198, da 
Carta Magna vigente. Até os menos versados no estudo do di 
reito sabem qu~ é de nenhuma valia a invocação do princípl 
o do direito adquirido contra norma constitucional. 

A regra constante do art. 153, § 22 
ou do art. 59 da Constituição, não pode oferecer suporte 
à pretensão da empresa autora, visto que é a pr6pria Carta 
Magna que consagra a insubsistência de qualquer título de 
propriedade sobre as áreas de posse permanente dos silvíco 
las (C.F., art. 198, e 49, IV). Diante, pois, da decl~ 
ração da nulidade e extinção dos efeitos jurídicos de qual 
quer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou 
a ocupação de terras habitadas por silvícolas, inserta 
lo legislador constituinte na atual Constituição, não 
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como se possa afastar a incidência imediata e geral da no~ 
ma, com a alegação de direito adquirido ou de situação j~ 
rídica consolidada. Aliás, este posicionamento já está / 
consolidado em remançosa jurisprudência da Excelsa Corte ' 
de Justiça do país, o que não pode ser do desconhecimento 
do ilustre e culto patrono da autora, uma dos mais brilhaE 
tes, estudioso e combativo advogado deste vetusto Estado ' 
de Mato Grosso e que muito honra e dignifica a nobre clas 
se a que pretence. 

'r' 

QUARTO: Resultando, de resto, evidenciada ap~ 
se permanente e imemorial dos Índios ' 

na área que integra o Parque Nacional do Xingú a essa / 
posse a que se refere o preceito constitucional não pode 
ser redu~ida a mero conceito de posse do Direito Civil. A 
posse do Índio abrange todo o território de que se serve 
ou de que se utiliza para obter o necessário para seu sus 
tento e preservação de sua identidade cultural. Portanto, 
não se pode, apegado tão só ao conceito inserto no Direito 
Civil, atribuir esse mesmo conceito à posse indígena. E~ 
quanto ao primeiro é caracterizado como sendo um poder de 
fato, que se exerce sobre uma coisa, a ocupação efetiva da 
terra pelo nativo deve ser definida tendo em vista os usos, 
costumes, tradições culturais e religiosas. 

Esse conceito de posse indígena que e 
mana do texto da própria Constituição, foi amplamente s1~ 
tetizado pelo saudoso Ministro VICTOR NUNES, em lapidar v~ 
to que proferiu no RE n9 44585 e que se prestou a embasar 
a S0MULA 480 do Eg. STF. manifestação essa expendida à luz 
da Constituição de 1946, que pedimos venia para reproduzí 
la, pelo seu conte~do de suma profun<lida<le e que bem reve 
la o alcance de tal conceito: 

MOD. 123 
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colas a posse das terras onde se acham 

permanentemente localizados, com a con 

<lição de não a tranferirem". 

Aqui não se trata do direito de proprl 

edade comum: o que se reservou foi o 

território dos índios. Essa área foi 

transformada num parque indígena, sob 

a guarda e administração do Serviço de 

Proteção aos !ndios, pois estes não tem 

a disponibilidade das terras. 

O objetivo da Constituição Federal é 
que alí petmaneçam os traços culturais 

dos antigos habitantes, não só para so 

brevivência dessa tribo, como para es 

tudo dos etnólogos e para outros efei 

tos de natureza cultural ou intelectual. 

Não está em jogo, propriamento, um con 

ceito de posse, nem de domínio, no sen 

tido civilista dos vocábulos; trata-se 

do habitat de um povo. 

Se os Índios, na data da Constituição' 

Federal, ocupavam determinado territó 

rio, 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 à suas~ 
bsistência. Essa área existente na da 

ta da Constituição Federal, é que se 

mandou respeitar. 

Se ela foi reduzida por lei posterior; 

se o Estado a diminuiu de dez mil hec 

tares, amanhã a reduziria em outros / 

dez, depois, mais dez, e poderia aca 
MOD. 123 
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bar confinando os Índios a um pequeno 
trato, atê ao terreiro da aldeia, por - 
que alÍ é que a "posse" estaria materi 
alizada nas malocas". 

No que tange específicamente a posse do 
silvícola na área do Parque Nacional do Xingú, vale ressal 
tar que os estudos sobre essa região eminentemente 
na tiveram início com as expedições de KARL VON DEN 

indíg~ 
STEI 

NEN, pesquisador alemão, em 1884 e 1887, tendo o mesmo por 
ocasião da sua primeira viagem (1884) percorrido o Batovi' 

e o Xingú, constatando a presença indígena, em todos os PºE 
tos por onde pércorreu a sua expedição, des<le 139 14' 2", / 
latitude sul. 

" ' 

Por ocasião da segunda viagem na reg1ao 
(1887) e que tinha por objetivo a exploração do Kuliseu ou 
Kurisevu-em cuja margen esquerda situam as terras da auto 
ra - o ilustre pesquisador alemão Von Steinen teve oport~ 
nidade de visitar três aldeas de Índios Bacaeris, aldeias 
dos Mehináku, Nahuquá, Aweti, Yawalapiti, Kamaijura e Tr~ 
mai. Estas passagens estão registradas na obra "Entre A 
borigenes do Brasil Central" que escreveu o pequisador no 
século passado, obra essa que é sobejamente conhecida por 
todos os estudiosos e defensores da causa indígena em nos 

.•. 
so pais. 

Do substancioso relato feito por Karl/ 
Von Den Steinen, que primeiro desbravou a região Xinguana 
ja nos idos do longínquo século passado pode-se concluir 
que os rios Batovi, Kuliseu (ou Kurisevu, corno chamam os/ 
Índios) e em cuja margem esquerda situam-se as terras da 
autora, repetimos, além do Kuluene que são os principais 
formadores do rio Xingú, jâ eram habitados por diferentes 
grupos indígenas dispersos ao longo das suas margens. 

Cumpre ser assinalado que além daquele 

MOO. 123 
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pesquisador e desbravador alemão Von Den Steinen, i11Gmeros 
outros pesquisadores estiveram percorrendo essa vasta regl 

ão do Xingú mantendo contato direto com as inúmeras tribos 
indígenas que povoavam a mesma região. Dentre eles dest~ 
cariamos: João Capistravo de Abreu (1895); Hermann Meyer 
(1897); Heinrich Hintermann (1925); Georg Oyott (1929); Vi 
censo Petrullo (1932); Fritz Krause (1936); Max Schimidt 
(1942) e Eduardo Galvão (1960). ~ certo que hoje o Parque 
Nacional do Xingú constitui o principal "laboratório etno 
lógico" onde vão pesquisar grandes vultos da antropologia/ 
brasileira e internacional. 

E de ser destacado, portanto, que a 
presença efetiva do Índio na região compreendida pelo Par 
que Xingú é muito anterior à chegada do civilizado na regi 
ão fato ocorrido no ano de 1887, segundo relatam historia 
dores. 

1· 

De tudo o que foi abordado e, sobretu 
do, tendo em v-ista o que consta da inicial formulada pela 
empresa autora e dos próprios títulos aquisitivos que a 
instruem - expedidos origjniriamente pelo Estado de Mato 
Grosso no ano de 1961 aos seus antecessores e que dão con 
ta de que os lotes objeto da ação localizam-se na margem 
esquerda do rio Korisevu (também chamado Koriseu) - dúvidas 
inexistem quanto a efetiva localização dessas ireas em te! 
ras habitadas imemorialmente por silvícolas e em porção de 
maior concentração de grupos e aldeias indigcnas, fato que 
prostra por terra, iniludívelmente, tão desastrada preten 
são indenizatória deduzida pela empresa autora, face a sa 
dia norma constitucional vigente de defesa à posse dos si! 
vícolas nas terras em que se acham permanentemente locall 
zados como, ainda, no que consta da Lei n9 6.001/73 (Estatu 
to do !ndio). 

E não venha a autora afirmar que descon 
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hecia ou que não sabia que a área do Parque Nacional do 

Xingú não se constituía em habitat permanente dos índios ' 

que alí vivem e desfrutam das riquesas naturais e de todas 

as utilidades que a terra lhes proporciona. Essa vastapar 

cela do território nacional sempre foi tida como sendo "te.!:_ 

ra indígena", tanto que o Senador Federal, com cobertura/ 

quase que total da imprensa brasileira, desde os idos do 

ano de 1955, já denunciava à nação as irregularidades que 

vinham sendo praticadas pelo governo de Mato:Gross.o que de 

forma indiscriminada vendia as terras indígenas do vale do' 

XingÚ. 

,; 

Não obstante aos protestos partidos do 

Congresso Nacional, das divul~ações desses mesmos prote~ 

tos pela imprensa escrita e falada de nossa terra, do cl~ 

mor público que se fazia sentir por todos os quadrantes da 

pátria em defesa da preservação do território indígena do 

Xingú, o governo de Mato Grosso, insensível a tudo e a t~ 

dos e num flagrante e abusivo desrespeito ao nosso ordena 

mento jurídico, alienou a quase totalidade das terras dos 

Índios que lhe competia reservar por determinação constitu 

cional e da própria legislação ordinária vigente. 

\ 

No território Mato-grossense o Índio foi 

relegado ao mais puro e completo abandono pelos governantes 

de antanho. De nada valeram os veementes protestos do povo 

brasileiro e o seu brado de defesa em pról dos seus irmãos 

da selva. Os homens do governo daquela época <le triste e 

vergonhosa lembrança ávidos pela obtenção de dinheiro fácil 

e nem sempre honesto, na mais desumana e descabida repulsa 

pelo "nativo", pelo povo em geral e pela própria lei, de~ 

pojou os seus "gentios" do pouco que a Constituição mandou 

que lhes fosse reservado para a preservação da sua espécie 

e da sua raça, com respeito e dignidade. 

Mesmo diante de tão nebuloso quadro que 

marcou com matizes de tristes cores uma era dos desmandos 
MOI>, 123 
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administrativos que medrou em Mato Grosso, é de se ter em 
conta que o direito do Índio à terra em que habita é impo~ 

tergável e sempre será mantido porque assim o determina a 
nossa Carta Política, malgrado as oposições daqueles usur 
padores e maus brasileiros que tentam de qualquer forma / 
despojar ou tirar proveito daquilo que de Direito pertence 
e pertencerá sempre aos silvícolas, corno fruto da conqui~ 
ta de um povo civilizado em prÓl dos seus irmãos das sel - 

vas" que pela sua própria Índole e fragilidade em muito n~ 

cessitam de tão indispensável proteção, para garantia da 
própria sobrevivência e do não extermínio desses seres h~ 
manos que são na essência os verdadeiros brasileiros e a~ 
tênticos donos deste vasto território que nos foi legado. 
Deixemos, pois, que os Índios vivam em paz no pouco esp~ 
ço de chão que se lhes foi assegurado porque s6 assim est~ 
ríamos a preservar a existência de um povo altivo e que neg 
hum mal nos faz, muito pelo contrário, em demasia contribui 
benéficamente para a formação sócio-cultural da nossa civi 
lização. 

r> 
Diante de tais considerações de ordem 

legal, moral e social deve, "permissa venia concessa", ser 
refutada a pretensão indenizatória da empresa autora, por 
que totalmente Órfão de respaldo legal que a pudesse tute 
lar, pelo que deve a ação ser julgada improcedente por s~ 
rem Nulos os títulos da autora a legitimar o pleito, face 
ao que disp6e o art. 198 e seus par~grafos da Constituição 
Federal, com a nova redação da Emenda n9 1/69. 

Assim, requer mais a ré - Fundação Na 
cional do fndio - Funai a esse provecto Juízo: 

1 a) O reconhecimento da sua absoluta in 
compet~ncia em decorr~ncia do ingre~ 
so do Estado de Mato Grosso no 

MOD, 129 • 210x297 
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na'qualidade de litis-denuncido pela 
própria autora, declinando tal competêg_ 
eia originária ao Colendo Supremo Tri 
bunal Federal, à vista do exposto no 
art. 119, I, letra "d", da Constituição 
Federal. 

b) Seja declarada de plano a prescriçao 
extintiva do direito de ação da autora, 
face ao estabelecido pelo artigo 177 e 
179 do Código Civil Brasileiro. 

e) - Se não, seja decretada a extinção do 
de mérito, . - processo, sem exame por ine 

pcia da inicial, tendo em vista a nor - 
ma sedificada no artigo 267, I ' e/e o 
295, I, todos do Código de Process0 Ci 
vil. 

d) Se não, seja decretada a absoluta 1~ 

procedência da ação pelas razões de fa 
to e de direito aduzidas, tudo com su 
pedâneo na norma constitucional invoca 
da - art. 198 e seus parágrafos - e 
na própria Lei Federal n9 6.001/73 (Es 
tatuto do !ndio), e demais normas le 
gais aplicáveis 1:a esp~cie dos autos. 

, .. 

e) Em todos os casos com condenação da em 
presa autora ao pagamento das despesas 
processuais e de honorários advocatíci 
os devidos na forma da lei. 

Protesta, finalmente, a provar o alega 

.: MCD. 129 - 210x297 
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do por todos os meios de provas em Direito admitidos e e~ 
pecialmente através de prova pericial histórica - antropo 
lógica,. inquisição de testemunhas, depo í.men t o pe s s o aI SÇ?S, 

representantes legais da autora e juntada de nov9s doe~ .. 
mentas, se necessirios. 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

--------·- ---- ·---- 
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PROCESSO 1ó.974/8ó - I 

-·~- 1 

SIBISA SIROTSKY COMPANHIA DE AOMINISTRAC~O E 

PARTICIPACÕES, nos a ut o s da ar,:.-;ío de ,je~;i:1Pl''OPI" í "'';,;º 1 n d i ret.;1 

Movida contra a UNI~O FEDERAL e a FUNAI - FUNDAÇaO NACIONAL 

00 i ND I O, sobre as contesta,ões oferecidas, vf.1111 dizer ú 

seguinte: 

Todas as contestaç:ies apresentadas levantaM a 

incoMpetência desse Juizo, ante o disposto no artigo 119, I, 

lil!tra "d"~ da Constituiç::=;.o Federal. Os autores endossa,o tal 

requerendo que V.Exa., aceitando a arguiç:âo, ordene 

a reMessa dos Autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

Esta.do de Mat.o Grosso 

N&o teM consistincia a preliMninar arguid~ 

pelo denunc\ado, no sentido de que estaria 1 ivre de 

~~ responder a a~,o de garantia, pela circunstinc1a de ter sido 

a cita~io efetivada após os dez dias previstos no artigo 72 

parágrafo priMe1ro. do CódiAO de Processo Civil. 

CoMo consta dos autos, distribuida a a~5o 

Rua Dr. Joaquirn Murtinho, 992 - Centro - Fones (065) 321-7619 e 321-7681 - CEP 78.0IS Cuiabá - Mato Gró,6110 
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dia JO DE JULHO, tendo sido expedido o Mandado de 

,j i êl 16 de noveMbro Cfls. a Sr. oficial de 

J •J '.3 t i e 21 e i t o u e, E ~; t. •. ~ d o d e M r.1 t o G r o s ·,; o 1·1 o d , .:, :'. 5 m f' 9 l.l I r, t e ,. 

dentro do prazo de 10 dias. 

f.~ssim, nem correu o dec~ndio e, se t i v e s s e 

flutdo. "'º poderiaM os autores sofrer os nfeitos da deMora. 

efetivaç:~o d a diligência d e p e n d ia SUú 

providência. 

taso as terras fosseM - mas - de 

h a n l t a t i ME.'MOr ia l i n d I gena ,, o Esta,jo Ccintestante s s r t a 

responsavel, tanto em face do iniciso l como do inciso III, 

do artigo 70 do Codiqo de Processo Civil. Coroo demonstrou a 

1nic1al os adquirentes diretos do fstado de ~ato Grosso, sâo 

os proprios detentores da maioria do capital e diretores da 

Autora o que equivaleria em fazer a denunc,a,5o 
1 

'4 

s u Õl s próprias P E!SSO<.\ S. pelo i ri e: i s (J II I , 

cab1vel é a denunciação porque se o estado vendeu o 

lhe p e r te n c La , praticou ato i l feito e deve responder pelos 

pr0Ju1zos que causou. 

N ~ o p roe !:! d e , ta M b é M a o 1,1 t. r <:1 p 1·· e l I iíl I na r p o r q 1,1 e 

a~to proposta é uma a;âo de desapropr1a~io i n d i re t a . 

virtude do apossaMento administrativo feito e, eM virtude do 

qu;,\l, e dei SUl:\ t r r e v e r a i b t Li u a da . o d r r e r t o dP. r e r v r n d r c a r- <? 

substituido pelo pagaMento em dinheiro. 

Ao e e,:1e Õ\ ,je 

. "' p r e s c r-r c a o , porque a a~io de desapropriaç6o i n d i reta 

rende ensejo a apl icaçio da prescrição quinquenal e o dies a 

quo da prescr1,io nos~ dada pela data ca lesio do 
1 

/ 
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que fez nascer a ação e nlo o da expediçio do 

União Federa 1. 

A preliminar abordada pela UNiiO FEDERAL, diz 

respeito a incoMpetincia deste Juizo, coM suporte no 1 it1gio 

que se trava nos autos, onde no polo ativo esti o Estado 

como l 1t1sconsorte ativo e a Uniio no polo passivo. E st a 

Prt?l 1M1n~1r já foi abordada no 1 iM1ar d e s t a , 

/: 

r FUNAI 

A p re s c r' i c ã o o c o rr e porque, como 

~firmou e é fartaMente proclamdo pela .1urisprudênc1a, n5o se 

aplicam as a,ões de desapropriação indireta, 

p r e s c r- i ç;tio quinquenal, pois o dom{n10 só seri atingido 

~, •. ocorrendo a aqu1s1(ia por outre~. pelas vias norMals ou pelo 

u s u c ap Ião. 

De outro lado e UMPre s.:1 li e n ta r- que a criação 

,.. .. , 
do PARQUE NACIONAL DO XINGtl, por ~; 1 só 1'1fio 1h1portcn.1 n e 

desapropr1açio da irea, pois, apenas ditou regras para a su~ 

/ r a c i o n e l exploraç:io ou uso. O a t o d e apossaMento ocorreu 

apos a cria;âo do PARQUE INOIGENA DO XINlHJ e 

der11arc:aç:ão. 

o decreto 50.455 de 14 de abril de 1.961, 

criou a Parque NACIONAL no X1ngu, CJ11de a e:-:P 1 o r a c ê c erc1 

' ,:.,.h .. 1 iMitada e se destinava unicaMente a preservaç:la ecológica, 

tanto ~m UM de seus artigos afirmava qwe dev~r,aM 

respeitados os direitos dos silvfcolaD que se 

',:1ent.rl1 d a s l i n o e s de> parque. 

Rua Dr. Joaquim Mm:tinho, 992 - Centro • Fone1 (065) 321-7619 e 321-7681 - CEP 78,015 Cuiubá - Mato bros$o 
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COM 05 63.0S2/68 e 

82. 2·1~/78 é que a ,rea foi destinada aos fndios por 

altimo denominada Parque Indígena do Xingu eM substitui~ão a 

Parque NACIONAL do Xingó. 

AssiM o dies a quo da prescr1t5o ~ encontr~do 

nio quando foi criada a reserva ecológica do Xinga, Mas SIM 

quando houve a destina,io exclusiva aos selvicolas. 

Há UMe, diferen~a substancial entre as 

,.- hipoteses. A reserva ecológica não iMpede a explorafio, pois 

ela é feita de forma limitada, com autoriza,io do IBDF, não 

ht;\vendo assim neM a expropriaç::lío, ao 

proprietirlo é assegurado o direito de propriedade. expresso 

no próprio decreto. 

t'lant ida inicial, espera autora 

procedêncic, da .~ç:iic,,, l"t:>q1.1erendo r o a 1 i z a c ã o de p r u v a 
1 

'·it' 
p e r t c t a l e protestando pela indica~ão de c1ssistente e 

formulaç:io de quesitos na ocasiio própria. 

Requerendo juntada a o s autos, pede ,, 

LITT<~BA 03 ele a s o s t o de l .987 

SAQ~PoJIEu DE aJR~; 
AD~'/ 196 OAB NT 

j 1 
!~ 
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AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA NQ 375-0 - MATO GROSSO 

LITISDENUNCIADO 

IIBUS 

ExmQ Sr. Ministro SYDNEY SANCHES 

Sibisa Sirotsky - Companhia de Administração 

e Participações, atual denominação de Sibisa 

Sirotsky Birmann S.A. - Indústria e Comércio 

Estado de Mato Grosso 

União Federal 

Fundação Nacional do índio - FUNAI 

RELATOR 

AUTORA 

Denunciação da Lide - Recusa do denun 
ciado - Hipótese em que não há integra 
ção do litisdenunciado à relação juridi 
co processual. 

C)__, 
/ 
I 
/ 

r: 

A autora postula ação de desapropriação indir~ 

ta contra a União Federal e a Fundação Nacional do 1ndio,afi~ 

mando ser proprietária de uma gleba de terras situada no Muni 

cípio de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso,com area 

de 49.066 hectares, adquirida de terceiros que, por sua vez 

houveram tais terras daquela unidade da Federação, que as ti 

nha por devolutas e de seu domínio. Denunciou à lide o Estado 

Grosso, "para responder, nos mesmos autos, a ação de garantia, 

em virtude da evicção" (sic), dando como suporte do pedido os 

incisos I e III, artigo 70, do Código de Processo Civil. 

Antes mesmo de citadas as rés União Federal e 

Fundação Nacional do índio, o MM. Juiz Federal da Segunda Vara 

da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso determinou a cit~ 

ção do denunciado à lide que às fls. 83/88, ofereceu sua res 

posta. 
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Em síntese,o Estado de Mato Grosso não aceita a 

denunciação, alegando em preliminar a extrapolação do prazo as 

sinalado no artigo 72, parágrafo lº, letra "a", do Estatuto Pr~ 

cessual e, ainda, a inexistência de negócio jurídico com a d~ 

nunciante, do qual resultasse obrigação de indenizar os prejui 

zos de eventual demanda, afirmando que, pela legislação esta 

dual de terras públicas em vigor (Leis 336 e 461 de 1946), nao 

está sujeito aos efeitos da evicção, inexistindo vínculo de g~ 

rantia. No mérito, argüi a prescrição do direito à ação de ga 

rantia. 

res contestaram a ação e, nas defesas, sustentaram a 

eia deste Colendo Supremo Tribunal Federal. 

Citadas, após a manifestação do denunciado, as 

competê~ 

O MM. Juiz Federal, então, sob o 

t: . __ ) _ 
e_,,/ ) 

fundamento de : 

que o Estado de Mato Grosso,citado "integrou a lide",determinou 

a remessa dos autos a esta Excelsa Corte, onde os autos 

feitos com vista a esta Procuradoria da República. 

foram 

Isto posto, não ocorre, salvo melhor juizo,a hi 
pótese de competência originária do Colendo Supremo Tribunal F~ 

deral posto que, ao contrário do afirmado pelo ilustre Juiz F~ 

deral da 2ª Vara do Estado de Mato Grosso, esta unidade da Fede 

raçao não "integrou a lide". 

Aliás, o que o Estado de Mato Grosso fez foi 

exatamente, recusar a denunciação. 

Ora, somente na hipótese de lide entre o Estado 

de Mato Grosso e a União Federal é que se verificaria a cornp~ 

tência originária deste Colendo Supremo Tribunal Federal e tal 
lide somente ocorria caso a unidade federada assumisse como que 

o polo ativo da relação jurídico-processual,na qualidade de li 

tisconsorte do autor, o que, a toda evidência, não se dá. 



Sem embargo da postura que se adote a respeito do 

instituto brasileiro da denunciação da lide, em face da doutri 

na estrangeira, é pacífico o entendimento sobre a situação decor 

rente da recusa desta denunciação. Milton Flaks esclarece: 

" Pode o denunciado recusar a qualidade que lhe é atri 
bu Ida pelo denunciante. Para tanto, basta silenciar ('nã~ 
comparecer" ou "for revel", segundo as expressões pouco 
felizes do Código) ou comparecer apenas para negar tal 
qualidade. Neste caso, o litisconsórcio não se forma e 
ao denunciante incumbe "prosseguir na defesa até final" 
(CPC, art. 75, II). Observe-se que, se o denunciado as 
sumisse forçadamente a posição de litisconsorte, com in 
diferença à sua discordância, como sustentam os partida 
rios da construção germânica radical, o comando contid~ 
no artigo 75, II, "fine", perderia qualquer sentido lógi 
co" - 

( In "Denunciação da Lide", Ed. Forense de 

1984, pág. 103). 

Demais disto, a autora não adquiriu as terras ºE 
jeto da lide d±retamente do Estado de Mato Grosso, mas de tercei 

rosque, estes sim, as houveram daquela unidade da Federação e, 

desta sorte, não poderia promover a denunciação direta do primi 

tivo alienante, "per saltum". 

Assim sendo, não há l:J.de entre a União Federal e 

o Estado de Mato Grosso, do que d~ilui a incompet~ncia deste Ex 

celso Pretório. 

\ 

asilia, 28 de· junho de 1988 

CARLOS vrc~ôlf--MÍÍ:! z-;-iJ2-- 
.......__.... 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
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ACÃO C!VEL ORIGINÁRIA N9 375-(.L.__---7~ MATO GROSSO 

(QUESTÃO DE ORDEM) 

RELATOR: 

AUTORA: 
O SENHOR MINISTRO SYDNEY SANCHES 

SIBISA SIROTSKY COMPANHIA DE ADMINISTRA 

ÇÃO E PARTICIPAÇÕES, ATUAL DENOMINAÇÃO 

DE SIBISA SIROTSKY BIRMANN S.A. - INDÚS 

TRIA E COMtRCIO 

ESTADO DE MATO GROSSO LITISDENlNCIAOO: 

RÉUS: UNIÃO FEDERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL 

ÍNDIO - FUNAI 

DO 

R E L A T Ô R I O 

O SENHOR MINISTRO SYDNEY SANCHES: 

1. Trata-se de ação indenizatória, pordes~ 

propriação indireta,ajuizada,perante o MM. Juízo da 2a. 

Vara Federal de Cuiabá-MT,por SIBISA SIROTSKY COMPANHIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, atual denominação de SIBISA 

SIROTSKY BIRMANN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, contra a UNIÃO 

FEDERAL e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, sob alegação de que 

imóvel de propriedade da autora foi objeto de 

administrativo pelas rés. 

apossamento 

2. Na inicial, a autora, com base no art. 

70, incisos I e III, do C.P.Civil, denunciou a lide ao ESTA 

DO DE MATO GROSSO, que vendera o imóvel a seus 

res (dela autora). 

3. Citados, o litisdenunciado (ESTADO DE 

MATO GROSSO) e as rés (UNIÃO FEDERAL E FUNAI) apresentaram 

contestações (fls. 83/88, 100/104, 105/124), sobre as quais 

se manifestou a demandante (fls. 144/147). 

4. A fls. 148 o MM. Juiz Federal da 2a. Va- 

antecesso- 

ra de Cuiabá-MT, em face do litígio inst~urado, envolvendo, 

de um lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, como litisdenunciado da 

autora e litisconsorte desta e, de outro, a UNIÃO FEDERAL 

TF • 102-002 

--------~ 
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e a FUNAI, declarou sua incompetência e ordenou a remessa 

dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 119, I, 11d11 

da C.F. de 1967/1969) (fls. 148). 

5. Chegando os autos a esta Corte, o Mi- 
nistério Público federal, em parecer do ilustre Procurador 

da República Dr. CARLOS VICTOR MUZZI, aprovado pelo eminen 

te Procurador-Geral Dr. JOSÉ PAULO SEPÜLVEDA PERTENCE, opi 

nou pela incompetência do S.T.F., por inexistir lide entre 

a UNIÃO FEDERAL e o ESTADO DE MATO GROSSO (fls.152/154). 

6. Trago os autos ao exame do E. Plenário 

para exame dessa questão de ordem (art. 21, III, do Regi 

mento Interno). 

STF • 102,002 

2. 
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V o T o 

O SENHOR MINISTRO SYDNEY SANCHES (Rela- 

tor): - 

1. A denunciação da lide, feita pela autora 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, é inadmissível, no caso,pois nao 

foi o denunciado que lhe alienou.o imóvel, como ela própria 

admite na petição inicial,na qual esclarece que o adquiriu, 

em lotes, de HENRIQUESIROTSKY, SEMI SIROTSKY, CARLOS GAL 

VEZ, ASSIS LITVIN e ARON BIRMANN, Estes, sim, e que os te 

riam adquirido do ESTADO (fls. 2/6). 

Ora, a denunciação da lide, com base no 

inciso Ido art. 70 do C.P.C., só é possível ao alienante 

imediato, não "per saltum", como já decidiu esta Corte em 

vários precedentes, dos quais destaco (RTJ-93/9,121/869 

117/918). (V., ainda, "mutatis mutandis", RTJ-108/458; Ação 

cível Originária n9 386-5-MT, DJU 2-9-88, Ementário n9 1513 

-1; Ação Cível Originária n9 385-7-MT, DJU 20/5/88, Ementã 

rio n9 1502-1; Ação cível Originária n9 392-0-MT). 

2. Por outro lado, a denunciação da lide, 

com base no inc. III do art. 70 do C.P.C., também, não se 

mostra viável na hipótese. 

3. Declaro, por essas razões, inadmissível 

a denunciação da lide, feita pela autora ao ESTADO DE MATO 

GROSSO, com o que este fica excluído do processo, desapare 

cendo, por isso mesmo, a lide entre o ESTADO e a UNIÃO FE 

DERAL e a FUNAI. 
4. Cessa, por conseguinte, a compet~ncia o- 

riginária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para a causa,previs 

ta no art. 119, I, "d", da C.F. de 1967/1968, e no art.102, 

"f", da C.F. de 1988. 

5. Isto posto, excluo do processo o ESTADO 

DO MATO GROSSO, declaro a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e determino o retorno dos autos ao MM. Juízo da 2a. 

mo de direito. 

Vara Federal de cuiabá-MT para o processo e julgamento, co- 
-( 

sps/ 
· 102·002 
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ACOr 375-0 - MT (Questão de Ordem) 
, Rel.: Min.: Sydney Sanches. Autora: Sibisa Sirotsky 

Companhia de Administração e Participações, atual denominação de 
Sibisa Sirotsky Birmann S.A. - Indústria e Comércio (Advs.: Salv~ 
dor Pompeu de Barros Filho e outra). Litisdenunciado: Estado de 
Mato Grosso (Adv.: José Ricardo Ferreira Lemos). Réus: União Fe 
deral e Fundação Nacional do !ndio - FUNAI (Adv.: José Corbelino) 
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Decisão: Excluiu-se o Estado de Mato Grosso da lide. 

Declarou-se incompetente o Supremo Tribunal Federal e determinou 
-se a remessa dos autos ao Juiz Federal de Cuiabã - MT. Decisão 
unânime. Plenário, lo/2/89. 

Presidência do Senhor Ministro Rafael Mayer. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Niri da Silveira, Aldir Passarinho 
Francisco Rezek, Sydney Sanches, Octavio Gallotti, Carlos Madeira e 
Célio Borja. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Min. Moreira Alves. 

Procurador-Geral da República, o Dr. José Paulo Sepúlveda 
Pertence. 
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_ _ Secretário 
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AÇÃO C1VELORIGINÃRIA N9 375-0 MATO GROSSO 

( QUESTÃO DE ORDEM) 

AUTORA: SIBISA SIROTSKY COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES, ATUAL DENOMINAÇÃO DE SIBISA SI 

ROTSKY BIRMANN S.A. - INDÜSTRIA E CO~RCIO 

LITISDENUNCIADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

~US: UNIÃO FEDERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 

FUNAI 

EMENTA: - Ação indenizatória (desapropriação indireta) 
movida contra a UNIÃO e a FUNAI, com denunciação da lide pelos 
autores a seu antecessor não imediato (Estado de Mato Grosso). 
Descabimento. Exclusão deste do proaesso. Cessação da competên 
cia originária do S.T.F. Remessa dos autos ao juízo Federal de 
origem (19 grau). 

A denunciação da lide, com·base no inciso Ido art. 
70 do C.P.C., só é possível ao alienante imediato, não "per sal 
tum", como já decidiu o S.T.F. em vários precedentes. - 

Se, com o descabimento da denunciação,cessa o litígio 
esboçado entre o Estado e a União, cessa também a competência 
originária da Corte. 

A C Ô R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a 

cordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão ple 

nária, na conformidade da ata do julgamento e das notas taqui 

gráficas, por unanimidade de votos, em excluir o Estado de Mato 

Grosso da lide, declarar-se incompetente o Supremo Tribunal Fe 

deral e determinar a remessa dos autos ao Juiz Federal de Cuia 

bá - Mato Grosso. 
Brasília, 19 de fevereiro de 1989. 

RAFAEL .MAYER PRESIDENTE 

RELATOR 

: • 102.019 
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SIBISR SIROTSKY COMPANHIA DE ADMINISTRAÇ~O E .~ . ., 
J 

b PARTICIPAÇaES, nas autos da aç~o de desapropria;ão indireta 

- ,.· ,- movida contra a UNIRO FEDERAL e a FUNAI - FUNDAÇAO NACIONAL 

-:_ DO 1NDIO, tendo sido intimada a indicar as provas que 

- pretende produzir, vem indicar a prova pericial avaliatória, 

j~ que a matéria pertinente a prova histórica antropológica 

ficou prejudicada ante a decisão proferida pelo Pretório 

Excelso. 

Quando da inicial os autores pedirarn a 

denunciaç~o da Lide ao Estado de Mato Grosso, jà que a ~rea 

que havia sida vendida aos Autores, fora, inicialmente 

vendida por essa Unidade Federativa. 

D Pretório Excelso, entendeu de excluir o 

Estado de Mato da relaç!o processual e assim obter a sua 

incompetencia, a que aliàs foi pedido pela própria União 

Federal quando naqu~la Corte fez o seu pronunciamento. 

Rssim colocada a demanda fica af~stada , de 

consequenc:ia, toda a discuss~a sobre a validade do titulo, 

jà que isto n~o pode ocorrer em processo onde o vendedor não 

esta presente. 

Não hà, pois1 que se falar em prova 

Hna Dr, Joaquim l\lurlinho, 992 - Centro • Fones (065) 321-7619 e 321-7681 - CEP 78,015 Cuia-há· Mato Grnsso 
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Proc. n", ~ r g A 
" - í) :!ª. Vara l''l, 

antropológica, que terâ fim somente procrastinador, p o r qu e 

aqui nestes autos nmo se pode mais discutir a validade do 

titulo. 

Assim, para que não tenha a União Federal 

despesas desnecessàrias, pedem a Autora seja indeferida 

qualquer pretensão de se proceder a prova com a finalidade 

de tentar provar uma nulidade que não existe e que nestes 

autos n~o tem pertinência. 

Nestes termops, espera defrimento. 

Ofu de abril de 1.889 

ADV. 

l 
·1 
' 1 
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