PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
JUÍZO DA TERCEIRA V ARA

CARTA DE INTIMAÇÃO

PROCESSONº
AUTOR
RÉU

94.562-8- AÇÃO ORDINÁRIA/IMÓVEIS

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA E OUTRO
UNIÃO E OUTROS

FINALIDADE

INTIMAÇÃOde Eugênio Gervázio Wenzel, perito nomeado
nos autos supramencíonados, devendo manifestar-se sobre a
estimativa do prazo para entrega do laudo, bem como
apresentar proposta de honorários, em cinco dias.

ANEXOS

Decisão de tl. 278, cópia da inicial (fl. 03/7), decisão de fl.
265, petição de fl. 266/271

SEDE DO JUÍZO:

Seção Judiciária de Mato Grosso, Praça Bispo Dom José, nº
17, Centro, nesta Capital.

Expedi esta carta por ordem do :MM:. Juiz Federal da 3ª
Vara/MT, devendo ser entregue pelo Correio.

Cuiabá(MT), 21 de outubro de 1997.

~~IVEIRA
Diretora de Secretaria da 3~ Vara
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR,
. TRIBUNAL FEDERAL:

COLENDO SUPREMO

,,,

,,,.

ALTAIR ANTONIO FLORIANO, brasileiro, casado,
agricultor, RG 752.887 /PR, CPF n2 153.754.719-49
e s/mulher TEREZA
NA,.SCIMENTO FLORIANO, do· 1ar, residentes e domiciliados
à Rua Nova
Olímpia, nll 595, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá, MT;

ARCÂNGELO BARZAN NETO, brasileiro, casado,
agropecuarista, RG n2 2033495/PR, CPF nº 336.022.209-15 e s/rnulher IVANIR
GONÇALVES DE FREITAS, do lar, residentes e domiciliados à Av. Central, nQ
·257, Bairro Santa Izabel, em Cuiabá, MT;

/

.
/

VALERIO
BARZAN,
brasileiro,
casado,
agropecuarista, RG nº 2232123/PR, CPF n2 169.01.4.109-30 e s/mulher MARIA
FRETT A BARZAN, do lar; residentes e domiciliados à A v. Central, n 257,
Bairro Santa lzabel, em Cuiabá, MT;

,-··.

º

•

JOSÉ DÉCIO SENIGÁLIA, brasileiro,
casado,
agricultor, RG nº 718.566/PR, CPF n2 013.716.739-34 e s/mulhcr, residentes e
domiciliados à Rua São Francisco, n12 128, Bairro Jardim Kennedy, em Cuiabá,
MT;

LUIZ · DEL
SANT,
brasileiro,
· casado,
agropecuarista, RG n2 · 860.489/PR e CPF nº 163.739.361-04 e s/rnulher AL:PA
SALETE OEL SANT, do lar, residentes e domiciliados em Redenção, PA;
. J.. ·
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CEZINO
DE
BARROS,
brasileiro,
casado,
agricultor, RG nº 18.856/MS e CPF n2 005.169.531-68 e s/mulher ROSÁLIA DE
SOUZA BARROS, do lar, residentes e domiciliados à Rua São Bento, 113, Bairro
Lixeira, Cuiabá/M'I' .,

vêm, por seu represente legal, JAIRO l<'RANClSCO
MIOTO FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, resjdeute e domiciliado à A v.
Castelo Branco, 95, s/ 52, Centro Empresarial de Várzea Gránde, em Várzea
Grande, MT (mandatos juntos, does. 1/7), e por seus advogados infra-assinados
(m. j. ~ doe. 8), para os efeitos do art, 39 do Cód. Proc. Civil, com o endereça
impresso abaixo, e com fulcro nos arts, 52, XXIV; e 184,
12; todos. da
Constituição, e art, 159 do Código Civil, propor a presente AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO· POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, contra a UNIÃO
FEDERAL e a FUNDAÇÃO
NACIONAL DO iNDIO
FUNAl, com a
denunciação ao final requerida, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito:

1.

,..

1.
Os Suplicantes adquiriram as seguintes glebas de
terras rurais situadas neste Estado, todas no Município de Colider, na denominada
GLEBA XINGU, com as características,
limites, áreas e confrontações
especificados nos respectivos documentos anexos:
ALTAIR A. FLORIANO: a gleba objeto do Título
Provisório n2 001352 outorgado pelo INSTITUTO DE TERRAS. DE MATO
GROSSO - INTERMAT (doe. 8, e/ 16 folhas);
ARCANGELO BARZAN NETO: a gleba objeto do
Título Provisório nº 001355 outorgado pelo INS- TITUTO DE TERRAS DE
MATO GROSSO - INTERMAT (doe. 91 e/ 15 folhas);
VALERJO BARZAN: a gleba objeto do Título
Provisório n~ 001356 outorgado pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO
GROSSO - INTERMAT (doe. 10, e/ 8 folhas);
JOSÉ D. SENIGALIA: a gleba objeto do Título
Provisório 02 001357 outorgado pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO
GROSSO • INTERMAT (doe. 11, e/ 13 folhas);

•
"

LUIZ DEL SANT: a gleba objeto do Título Provi·
sório n!! 001358 outorgado pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
• INTERMAT (doe. 12, e/ 15 folhas);
JOSÉ M. FLORIANO: a gleba objeto do Título
Provisório n!! 001360 outorgado pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MATO
GROSSO
INTERMAT (doe. 13, e/ 17 folhas);
M
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Provisório nQ
GROSSO - INTERMAT

CEZINO DE BARROS: a gleba objeto do Título
outorgado pelo INSTITUTO DE TERRAS DE MA TO
(doe. 14, e/ 9 folhas).

2.
Vale notar que tais glebas, embora adquiridas pelos
Autores com a outorga de títulos provisórios e que, por isso, não possuem os títulos definitivos transcritós,~1ente
compradas e pagas; acham-se
inteiramente quitadas. Foram havidas ao Estado de Mato Grosso, em licitação
promovida - por aquela Unidade federativa, porque então eram devolutas (doe.
15/24).
·
Além disso; conforme provam as certidões anexas, o )1
Estado agora lhes sonega os respectivos títulos definitivos, sob o falso fundamento IJ'
da criação sobre essas glebas de reserva indígena (does. 28/29).
·,
Não obstante, a posse e o domínio dos Suplicantes
sobre as suas respectivas ~reas é incontestável e incontestada.

"

3.
As glebas supra individualizadas somam 22.925,1511
ha e foram destacadas de outra gleba maior, ao sul da divisa entre os Estados de
Mato Grosso e Pará, que constitui a divisa norte da gleba, como detalham os mapas anexos n2s 1 e 2, .do INTERMAT; e 3, da FUNAI (does. 15/17); e descrevem
o Memorial Descrltivo e as respectivas certidões comprobatórias de inexistência
de título definitivo, licença de ocupação ou qualquer outro domínio ou posse

(doe. 18/27),
~..
.
Pretendiam, os Autores, desenvolver na gleba ousado empreendimento agropecuário, pelo que elahorou-se projetos que demandaria investimento de vulto, com signif icati va oferta de cm prego e produção de
alimentos.

5.

Tudo não obstante, os Autores foram surpreendidos
pela edição da Portaria nll ,220, de 03 de março de 1990, da FUNAI, que INTERDITOU toda a gleba, e mais que ela, objetivando a demarcação, no prazo de
150 dias, da ÁREA lNDfGENA MENKRAGNOTJ (doe. 28) .

.

E, posteriormente, a Portaria nº 604 de 25.11.91, do
Exmo. Sr. Ministro da Justiça, declarou de posse permanente indígena, para
efeito de demarcação, toda aquela área (doe. 29).

6.
JUSTIÇA, como se pode
abrangendo a totalidade da

Esses atos da FUNAJ e do MINISTÉRIO DA
ver, estabeleceram limites definitivos da área,
gleba
dos Autores (does. n2s 15/.17 .e 28/29).

,.., ..•.
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clóvis brandão nogueira

,.:;;

citados atos de
"Em 03.03.90, a área foi interditada pela FUNAI
nª 220 (DOU de 13.03.90) para estudo e apresentação de

através da Portaria
proposta.

Até então, não há registro na área em questão, de
ocupação efetiva por hão-índios. Trata-se de terras públicas, arrecadadas pelo
· INCRA e pelo ITERPA - Instituto de Terra do Pará. INCRA: Gleba CURUARÉS
- arrecadada, registrada e matriculada em nome da União, sem registro de
domínio privado. Gleba BA ú - arrecadação sumária, sem registro de domínio
privado. Gleba IP!RANGA - negada pela FUNAI através da CT. 11fl 190 / 4g SUER
de 10.06.87 - Processo FUNAJ /BSE/ 2888187. ITERPA: Gleba ALTAMIRA
!V matriculada em nome do Estado do Pará em 03.07.78. Gleba AL TAMIRA V(, matriculada em nome do Estado do Pará em 03.07.78. Gleba AL TAMIRA VI com 69 títulos definitivos expedidos de 1985 a /987 pelo ITERPA referentes ao
Projeto Trairão e não ocupados." (Portaria nfl 15 de 20.09.91, da FUNAI - DOU,
I, 27.11.91, pág. 26877).
Ora, cuida-se aqui de terras em Mato Grosso e não
no Pará. As quais desde 1987 haviam sido alienadas para os Autores e por estes
ocupadas, isto é, muito antes do Parecer 15/91 e mesmo da Portaria 220/90,
ambos da FUNAI.

7.
Ocorre que as aldeias indígenas mais próximas situam-se a centenas de quilômetros
a nordeste e a noroeste, .a primeira
na
margem esquerda do Rio . Xingu, na altura do paralelo de 92;
e, a segunda,
ainda mais distante que a primeira, na altura do paralelo 9°30' (doe. 17).

O extremo sul da área interditada e .iá delimitada,
que extrapolou o Estado do Pará adentrando Mato Grosso, é onde se situa a gleba
dos Autores. PQ! essa gleba jamai~nlurou-~alquer
indígena.

8.

,

••

....

;1·
.

.--

9.
Logo, a gleba dos Autores não constitui bábitat
imemorial daqueles indígenas. A demarcação que se processa é, pois, aleatória e
não se jus· tif'ica .

10.
De falo, em seu modus=vivendi ou mesmo em seu
processo de situações aculturativas, os indígenas cujas aldeias se situam ao longe,
no norte, nunca estabeleceram qualquer contato com os caboclos da região em que
se situa a gleba dos Autores.

11.
Ora, verificando-se que nas terras citadas não sep'
acham localizados, permanentemente, quaisquer silvícolas, nem mesmo à época · 1

-
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em que o Estado de Mato Grosso as alienou e em que os
tem-se que a União • ou a FUNAI - não poderiam apropriar-se
tando-as, sem a desapropriação prévia.
Fazendo-o, como fez, por livre conta, arbitrariamente, praticou esbulho e, assim, 'devem ser compelidas as rés ao ressarcimento
das perdas e danos, e .lucros cessantes.

12.
Nesse sentido tem reiteradamente decidido o C.
STF, como, verbi gratia , no julgamento dos MS - 20.234 e 20.215, e da ACOr
278-8 - em que ,pronunciou memorável voto vencedor o eminente Min. Rel.
SOARES MUNOZ ~ quando então essa Alta Corte exauriu os contornos jurídicos
dessa questão, concluindo pelo dever do Estado de repor a perda daqueles que
prejudicou.
,;,,

13.
Por tudo exposto, requerem os autores a citação
da União e da FUNAI, nas pessoas de seus respectivos representantes legais,
bem como dos litisdenunciados, os vendedores de quem houveram
as terras, a
INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO e o Estado ele
Mato Grosso, com as suas citações nas pessoas do Exmo. Procurador- Geral do
Estado e do Presidente do Instituto, ambos via carta de ordem, em Cuiabá-M'I',
para que, 'querendo, contestem também, prazo legal, pena de revelia.
Requerem ainda provar todo o alegado por perícia e

por todas as demais provas em direito admitidas.
Tudo, para afinal, virem a ser condenados os réus à
indenização por perdas e danos e nes- sa os lucros cessantes, como se arbitrar em
sentença, bem como às custas processuais e honorários de 20% do valor apurado.

Dá-se à causa
(cinquenta e sete bilhões de cruzeiros).

•

o valor de Cr$ 57 .000.000.000,00

E.R.M .

BrasOia(DF),

1· de jul

Cl6)"s B,_andão

~~l1 Ce-i·11trJ)?Y,>SJ?cc,
2
J.

(l/\~u/:{i1,i~\

Nádia Cristina de Campos

ê Silva

f
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PODERJUDICIÁRIO
JUSTIÇAFEDERAL

PROCESSO: 94.0000562-8 / Classe 1400

SANEADOR

I - As partes são legítimas, encontram-se devidamente
representadas, não havendo qualquer irrequkmdcd= processual a ser scmoda.
Concorre na espécie a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual.
II - A preliminar de CARÊNCIADE AÇÃO aduzida pela União,
e pela F1JNA1 confunde-se com o mérito, e naquela oportunidade será enfrentorlcx.
III - Revela-se imprescindível ao deslinde da questão a diloçõo
probatória tendente a se verificar se o imóvel do qual sG busca recuperar a posse
encontra-se sítuado em área de ocupação indígena permanente, dado que os
Réus, em suas defesas, opuseram-se a direito que constitui fundamento do pedido
dos Autores, instaurando-se litiqiosidcrde consubstanciada no reconhecimento da
própria validade dos títulos de aquisição originária.

11. •. .,

N - Em face disso, DEFIRO a prova pericial requerida,
nomeando como Perito a Antropóloga DARCYLUIZ PlVETTA.

---------------

V -Às partes para apresentação ele quesitos e indicação de
assistentes técnicos, em 5 (cinco) dias (ort, 421,§ 1~. CPC).
!'

VI - Após, ao Sr. Perito para se rnonifestor sobre estimativo de
prazo para a entrega do laudo e para apresentar proposta ele honorários, sobro
o que as partes manifestar-se-ão no prazo comum de 5 (cinco) dias.
Intimem-se.

,.
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(;ALI)EÔLIVEIRA
Juiz Federal da 3': Vara/MT
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)

Nesta data, recebi e s/ p cs mtes autos.
(uiab5 . O~ / 01( / :_;;··:.
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EXCELENTTSSTMO SENHOR

E)
-~,,~ /
• : ;;,1·

J'='0

ADVOGADO

''t'":n,,

DOUTOR .nrrz (?F,l)F,R;\L DA 3ª VARA DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM MATO GROSSO.

Processo: 94.000562-8

JAIRO FRANCISCO 1\HOTO FERREIH ,\ t' Outros,
através de seu procurador infra-assinado, nos autos da AÇ>ÍO DE INDI:.·N1Z4Ç>10 POR

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA que promove contra a UNIA.O FEDERAL, pro!.:csso à
epígrafe,

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atendimento

ao r. despacho

de folhas, formular os seguintes quesitos ao senhor Perito:

1. Originalmente onde habitava o Grupo Indígena Menkragnotí?

2. Por ocasião da criação do Parque Indígena do Xingú, ou seja, no ano de 1961, este .

-~-.

grupo indígena já habitava dentro dos limites do referido parque? Onde?

3. O Grupo Indígena Menkragnou, referido neste processo, f o mesmo grupo indígena · .
situado no Estado do Pará, na reserva indígena denominada "Menkragnotl"?

.4, Se a área, objeto da questão, era realmente indí~ena, de acordo com aflrmação dos
antropólogos da FUNAl, por que razão a mesma não foi contemplada em nenhum dos
diplomas legais que compõem o somatório das várías reservas, que formam um todo

contínuo de 15 milhões de hectares?
1

·

,. ·· l'i
./

:J.bão !Batí1-ta. !BE-nt=.ti

pi

ADVOGADO

/

.t

',,

/

5. As áreas limítrofes dos requerentes são contíguas à área que era de propriedade da
empresa Agropecuária

Xingú S.A. - Agropexin, e esta foi adquirida, através de escritura

pública de desapropriação, pela União Federal (doe. anexo).
técnicos

da FUNAI

afirmar que as áreas dos requerentes estão

indígena e a imediatamente

JOSÉ VALDENIO LOPES.VERIATO,
52, em Várzea Grande (MT),

dentro .de parque

limítrofe não'!

Na - oportunidade,

indica para

Assistente Técnico

o sr.

com endereço à Av. Castelo Branco n. 325. Sala

que prestará compromisso perante esse r. Juízo independente;

de intimação.

Termos em que,
P. E. Deferimento.

Cuiabá, 16 de maio de 1997.

u/ctL:
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Assim, como podem os

.. í\TA BENETI
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DATAs 28-07-78

IHdVEL: Tr~e lotes de tsrrns, ne Gleba Sento Helena, ~ margem esquerd~do Rio XingÚ, de& Ceohoeirne Von Mrart.ins e doe Pedreie, situacJos no Mun.!_
c!pio de Chapada dos ~uimorães-Mf, tendo o lQ lote: a Órea ele 9.625 Hae
a seguintes oonrrontnçÕes: eo Norte, com terroa de S~rgio de Souza Pi mohte e Renato Pimenta Juninr; ao Sul com terros de Euganie Marie Goelh
e Oeste co~ te~ras de Joia Oetlata Pinheiro e e Leste com o Rio XingÚ,rnerge111 esqu9rda, o 2CI: com e ~rea de 9.998
llos, e eegl.Jintéu
oonl'ronto
..•
çÕes: ao Norte, com terras do Thoie de Souza Pimento e Sergio da SouzaPimentn: ao Sul, com terree de Merie Luize Coelho e Eugenia Morie Coe lho: a Desta, com terras de Mftrie Helenn Pinheiro a e Leete, oom terrae
de João Pinheiro da Silvat a JD lote• com e área de 9.998 Uas, e aegui!!
tes ooafrontaçÕes: ao Na~te, com terras devolutas; eo Sul, com terros ,. p
,.
de Jose inheiro da Silva; e Oeste com terras de 5erglo de Souze Pi~en•
ta e a Leste eo~ o Rio Xingú, margem esquerda; os lotea, ror•e• UM s~~
todo, com a rorma de um paligono irregular, com ~rea glbbal de 19.8?1Ha
de terras, com as seguintes ~etragens a conrranteçÕee sal do •arco I margem esquerda do Rio XingÚ; o •arco II, est~ e 21.450 mts, ru~~ N90P~
do mnrco I, Ogoriontando com terras de tugenla Maria Coelho e Maria LU!
Ee Coelho; o •arco Itl, est~ a 8.000 mts. rumo NOU( do marco II, conrr~
tendo com t~r~as de Maria "alene Pinheiro, o •arco IV, e&té a 16.920mts
do ~arco III, rumo N90ªE, o •arco V, est~ e 8.000 mts do ~er~o 1V, ruMo.NOUE: o •arco VI, est~ a 12.500 mts. do MPV, rumo N90g[ uo ~er~o VI
reoha e poliiano, seguindo o Aio XingÚ ecime et, o m~rco 1, onde teve
inicio I! r'.lm do pr12senh roteiro, encerNJndo a :ue de 29. 021 l-la. cgntrr.>
tando do •arco 111 ao MPlV, cug terras primeiremente dF Thois de Souza
Pimenba e s,rgio dê Souza Pimontn, rosterlormcnt~,e do MP IV an •arco V
ainda com berras de S~rgia de Souzn Plm~nt~ ~, finalmente do •arco Van-

.o
''

jao marco VI, com te~rea devolutae e olnda do marco VI ao marao I, com o
Rio XingÚ, margem eequerda, por dlveraoa t'UlnOB e dielânclos.-rnornrnl\'nrn1 AGRO PECUÃílIA XINGd S/A - ACROPlXIN, com e~dn em a,lem, Estado do-m1Mrno DO ílEGISTIW ANTEIHOR, 35.06J,
rls. 191, livru
3-M, em 20-

lr";;á

~G!

'
!10-1.967
no
do 2u or!oio de1t~ Capitel.-Culabá,20 de Julho de 1.978
ituJ;9,.ll.- .•.~
@a{_g.u(:,v@ ,
Ofici21l
que o fiz úatllo
•

ia: .~

Jgl(fr.;J1
r

~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'R-1- Jl1621- teHo em 20 d~ Julho de 1.970.-DtVEDUíltAGí\U
PLt.:U/\lll/\ XINGU
S/A " AGROPEXIN", CGc-11u 04.9:n.729/0001-57,
eito
~ n. Dr. Medo rerrl'IZ
JJ9 (SP},reg.
no Junln Comercial BOb nu Jal/67.-cntoun, DANCO NOílUESTE,DO ESTADO DE SA'o PAULO 9/A.,Agênole de SÕo Peulo-Sfl.-TITULU, llipoteoe -

TITUlll1 C~dt1la ílurn1 llipotP.~nrifl nll 7,
1tlde em Sao Pnulo-SP.,eios 20~01-10, e reqlstradn eob nQ 1.9nJ livro
:em 28-07-78 n;ate RGI.-VnLon, ~ 2.295.ooo,oo (Doia milh~~s, dUlPntoa
lnov~nte e clnoo mil cruze:ras}.-PRAZUI
Vencimento ~m ln_ de Julho d~
jcedulel'

de lQ Greu.-rüRMI\

1

DU

-

DE PAGI\MtNlOe

01.-PRI\ÇA

.

Suo Pnulo-SP.-JUílUSt Oe ju r o s s n o d1?vido11

em!
3-E
e1.9

11 te-

-

1 xe dll! -18%' no ano , e><ig{veie i:irn )O dn Junho e 31. de rJ,,::r ,,,nbro ri~ cr,d13 erio
,.
,
!no venoimento e na liquldoçao desta c;1!dttl0.-COTIDIÇUf.St
r~ ri11<> s o r n trtilJ.
(2edo do t1eguinta modo: de forma pl'~Vlnt~ nc Ctonogrn!llo ,1e llt{)ilfoçÕo•;~~anta
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~V-l-J462- tonraD~e aut~T12a9aa

r

do Onnco Woroaste s.n.ngRnclo
dn Cul~bnMT •• IMt•de de 2,-09-8), tlca dedo baixe no registro no Ul d99te mntricu
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do lndio
EXMO. SR.

DR. JUIZ FEDERAL

DA 3ª VARA

.

..•.....

Por seu advogado,

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI, Fundação Públi
ca, nos autos da AÇÃO ORDINARIA, processo nQ 94.562-8, que

lhe

move JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA e OUTRO, vem, respeitosarne~
te a presença de V.Exa., nomear assistente técnico e ofertar que
sitos, protestando desde já por quesitos suplementares na forma
do art. 425 do Cód. de Processo Civil.
~..._.

...

Para funcionar como assistente técnico da Ré
nomea-se a historiadora ANNA MARIA FERNANDES DA COSTA, servidora dos seus quadros permanentes, com endereço no Centro Político Administrativo, Rua 08 - Quadra 15, nesta cidade.
Q U E S I T O S
Queiram os Srs. Peritos responderem.
Se as terras indígenas denominadas MENKRANOTI podem ser con

sideradas terras indígenas de ocupação permanente, nos

"

Rua 08 - Quadra 15
Centro Político Administrativo
CEP. 78050-900
Cuiabá

\\

\

\.
\~,)

MT

..

\ l

pre

-

r-

r:

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do lndio

fls. 02

cisos termos do art. 231 § lQ da Constituição
2D)

3Q)

Se as terras

"sub judice" encontram-se

te inseridas

no interior

indígenas

Se a Comunidade
território
vivência

Indígena

para apreensão

em questão

utiliza-se

desenvolvidas

do território

produto

final dessa

Descrever

a história

nas em comento

pela Comunidade
culturais,

indígena

denominado

dos índios habitantes

em consideração,

à sua sobre

Indígena

bem como

a

MENKRANOTI

no

das terras

indíge

com a sociedade

nacio

território

anteriormente

e população.

Que os Srs. Peritos

••

o

atividade?

antes e após o contato

nal, levando-se

derações

as

de todo

dos meios necessários

com suas peculiaridades

importância

·~ .....•...

que habitam

física e cultural?

de acordo

ocupado

ameríndia

em comento?

Quais as atividades

6Q)

total ou parcialmen-

área indígena?

Qual ou quais os grupos de origem
terras

4Q)

daquela

Federal?

que tiverem

formulem

por pertinentes.

Termos

em que

Rua 08 - Quadra 15
Centro Político Administrativo
CEP. 78050-900
Cuiabá -

MT

outras

consi-

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
...•....

PROCESSO: 94.0000562-8 / Classe l-800
I - Diante das razões expendidas a fl. 276, nomeio em substituição o antropólogo
Eugênio Gervásio Wenzel, que será intimado para manifestar-se sobre estimativa de
prazo para entrega do laudo e apresentação de proposta de honorários, sobre o qual
manifestar-se-ão as partes no prazo comum de 5 dias.
Intimem-se.
Cuiabá, 30/07/97.
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--l·~ EM OR~AL

A1iTJ\.IR ANTONIO FLORIAHO.

PROl'ltlf;TÁRIO:
REQ.

.

x.x.,x.x"x.i:,,xex.x~x.x

PRDHTIVO:

DEHOHINAÇi~o

DESCRJ.TIVO

s/n

DO n1ÓVEL:

ÁREA: 2,791, 5013
I

GLEBA:

§.1.?.'.U~ÃO

-

}iUHICÍPIO:

COLIDER-MT

CD:J:ABÁ-:M:r

COMARCA:

O lote ora medido

o.

to

de

II

-

DISTRITO:

e demarcado,
.

INÍCIO DOS TRABALHOS

De c on f or-etí da de com o Edital
de Medição
publicado
no
Diáric
Oficial
do Estado
de Mato Grosso
do dia
/
/198
e Àutorizaçnc
lNTEfil1AT/DT NQ
/8 , deu-se i.nicio aos trabalhos
de mediçio

demarcação do lote acima referenciado, às .a~oo. horas do dia --1..'.;Z...,
m_/-13E;i._ e concl uido no dâ a . 30 /. Ol / a6 , sem ter havido protes ·
tos ou embargos de terceiros.

III~

POSIÇÃO GEOGRlFICA
.
102 e os meri·
os paralelos •••002
, •• e ••••••
O lote situa-se entre
.
- Hagne(.J.Ca:
~~.·
l~Q38'
• -i.. • • • • • • • ,.,
n, ca 1 cu 1 :i.
•• ~?~. ~ .. ~~2•• D ec 1 J.naçao

clinnos
da cm

/

O HPl

/

dó lote

·
geográficas segu_i_n_t-es: Latitude:
MÉTODO.'DE

IV

LEVANTAMENTO

Para: o levantamento
minhamcnto
perim.;tric~,
tras
e inter-poligona:i'.s,

o

est;i.

amarrado

pelas

r-r-o r-de n adr..

09Q46'34"S · Longâ· t ude · e ••••••••••
52º46'21'11YG,
•••.•

E EQUIPAMENTOS

UTILIZADOS:

da poligonal
·utilizou-se
o processo
de e
no sentido
dcxtrogiro,
'e, _ para
a s ~reas _ ex
utiJ.izou-se
levantamentos
com irradiaçocs

ordenadas e coordenadas
"'ou-se
••....•....

· J.
um "',1.,CO d o 1 1uo
Para
as

polares.
Para as medidas angulares, utili
lm...lffi
• d e CÇ)
lôQII • ,
m a t e a ••••••.•••••••
com precisao
• ºQQ
•
.s:r
•

medidas

lineares,

. . • •2f'.(y).J1:t!'). !11~~F?:1: . . . . .. . • •
-

i

: 1·1
1.

ao

aspecto

.de

:ti·cna..d.e.a.ço .

1

OROGRAFIA:
Quanto

Jl.1Ila.

.

•

· V

utilizou.'.'.se.

!

r-e Lêv o ," o: lote

•

apresenta

as

scguint

(;S

e

ractcristicas:

JiQ .•••• % :

Pl,A110: ••

VI

,.t·1'A"'A
J.
I

VII -

-COBERTURA
O
•

11

•

•

•

20 •... %.

ACIDENTADO:

•• X;•J:..•.x•• ~.·~.•°'f,J

VEGETAL

1

: • • ~~

ONDULADO: ••••

a

•

~,

CERRADO:·

l'f-' •

•••••

9Q ••• %.

.•..• ,p0• •
C:1.r1..

x.x.x.x.x.x.x.x,.x
1
~ ••••
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• , ••••••••

HJD~OCRAFIA:
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é

O lote

sistencie

A

servido

J>o.:r pequen-:is

co:rregos

sem denominação,

com ·

seca.

\·:J.J J... \'lhS_,,.,...._ DE ACESSO 1 'Partindo
da cidade
de 1fi.ATUI1Á
pela :rm-oüo, n
'\
ma cxt onnáo a.o apr,..,, ox mad aznerrt e 60ID.n1 en'brn.trlo a
esquerda
por
.,
.
, unn e a
tra:1Q.
e vcnetraçno t pe:reor~endo
apr-ox ímeünmerrb c 100Y.m ate enc on+na
a f az o nú a d.o p.1'úpx':l8ú.ade ao Gnu?O r.l/1::ros Li:.:iú,, ô.a_!. por utaa picade.
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í

ô

uproxir,1ad1..,r.mnte 32Km nté a refe:r.:1,da rfrea,.
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!Q!i!!U?f~iARRAÇAQ
Partindo da confluijncia do RIO X!NGÚ, margem
esquerda, com o IGARA.Pt DO TRAVESSÃO,margem esquerda, ao ru-

• 1

mo verdadeiro

de SW 04230 '00"NE e d.ista.ncia.

dçi

5. 600 ,OOm ate "

-·.

o ?i!Pl do lote.
CAJ.ITNHAM.BrUQ

O MPl do lote está cravado no cerrado ~m co-

mum com terras de QUEM DE DIREITO e terras de JOSt DECIO S.GNI
GALIO. Deste deu-se :1.nicio a este caminhamento,
netico de 86f.l0010C11N'll

e dietancia

com rumo ma.g-

de 2.400,00m, limitando

com

'4'

terras de QUEM DE DIREITO atá o MP2. Deste segue com rumo mag

.,

nético de 20Q00'001fNE o distancia

de 12.100,oom, limitando

com terras de QUEM DE DIREITO até o MP3. Deste segue com rumo
magnético de 86~00•00nsE e distancia

de 2.400,00m, limitando'

,
com o ESTADO DO PARa, ate" o MP4. Deste segue com rumo magneti-

c .

-..,~

co de 201200 •OO"S'll e distancia

terras
te

da 12.100

.ooe,

limitando

de JOSt DECIO SENIGALIO até o MFl ( porrbo inicial

com
des-

camí.nhamenbc},
RES 01'.10 DOS MARCOS
---~-

·-

MPl-MP2z Rumo magnético

11=-

da 86QOO '00''NW a distoncia

de 2.4.oom,

limitando com terras de QUEM DE DIREITO.
MP2-·MP3 i Rumo magnétlco do 202()() •Q)C,"NE e distancia

limitando

.

com terras de QUEM DE DIREITO •

MP3-MP4i Rumo magnético

•.

de 12.IOOm

de 86Q00100"S~
1

e distancia

de 2.400m9

'

J.imita.ndo com o ESTADO DO. 'PA.1lÁ •
MP4-MP1: Rumo magnético

de 201200'00"SW e distancia

de 12.lOOm

limitando com terras de JCSt DECIO SENIGALIO.
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PL.NTA

,C,n

NII

OE S ITUAÇÀO

1 1te. 1: esc.co o 1

ESTADO

Do PARA'

•

1

t

')

2
QUEM Dt

ClffEITO

INSTITUTO OE TERRAS DE MATO GROSSO
AIISJINTO:

LEVANTAMENTO
l'ltOl'IIII

.
TOPOORAFICO

==,

ÁRr.lt.:

TÁRIO:

JOSÉ DÊCIO

SENIGALIO

~-

.

'

PLANTA

( tsç.

Nm

-·-

N,;

OE'. SITUApÀo
1 :2 1t

o.o o o)
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1

2

QUEM

OE

OiREITO

••••••

-·-·

ESTADO

O O

·-. .,~--"--,--.

PARA

.

Nm

Nv

-.

PJ.ANTA
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OE SITUAÇÃO
1:250- 000
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J

DO

.•.

14'
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i
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1

1
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•
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DE DIR

INSTITUTO DE- TÊRRAS DE MATO GROSSO
LEVANTAMENTO

~I

'

1

,r-Állf,l'

,

jpP.

1:

2. 99 3, 6013 h a
r[c111co

-=-i

__ (

TA.

-]
Jo,/

86

1
!

______

_J
1''1..

c,-_j

.
l·~Ef.l OR l AL

UESCIU 1'1\'0

JOS~ .r.:OACIR FLORIANO.

PIWPRIETÁlUO:

x.x.x~x.x.x.x.x.x.x

REQ. rRJ}HTIVO:

S/D

DENOHIN 1\ÇÃO DO D!ÓVEL:

ÁREA: 2.99J,601J
,SITV,\ÇÃO

MUNICÍPIO:

CUIA.BÁ-MT

COMARCA:
O lote
to

COLIDER-MT

ora

medido

e dcm.J.rcaclo,

d e ••.••.•..•..••••.•..•

II

_ ...

dista.~

••.•••••••
km
., ..•
m da sede

e ......••.

km do distrid o 1nw1.1.c1pio~
.(.

INÍCIO DOS TRJ\I3ALHOS

-

De conformiçiadc
com o Edital
de Medição
no
Düirio
Oficial
do Esta<lo
de :Mato Grosso
do dia
_/ _/198
e Autor~zaçno
11-D'ERMAT/DT
NQ
/8 , deu-se
inicio
aos trabalhos·
de inectição
e
demarcação
<lo lote
a c í.m a referenciado,
às '8:-00. hor-as do dia
---+1i-/
01_/ _§§_ e conclui.do
no dia ~A / <11 / ~.-; , sem ter havido
protes
publicadÓ

tos ou embargos de ~crceiros .
••
III

-

POSIÇÃO
O lote

d.i an o.s ••
da

situa-se

5.~~.

cm __

GEOGRlFlCA
e

/

, •

entre

5).Q, De

/

-

pa

-

r-a

Le

Lo

s

,

Q9~.

..

e

.::J.G~ ••

e

os

13.~ )<;o

m

e

r

>

a

! . , . \,', lcul :1amarrado
pelas
o o o r dc n a d.is
C95246 1 ~71)s.·. Longitude:
52V41 !G11!.~G.r .

. ao
O MP 2 dei lote

•

clinaç

Hagn

LatiLudc:.

..,.._geográficas seguintes:
IV

os

c

t

,

í

ca

:

••

e

a

esta

J.1É1'0D0 DE LE\' ANTAMCNTO E EOUIPAM EN TOS UTILIZADOS:

Para o levantamento
da poligonal
utilizou-se
o processo
de CE_
minhamcnto
pe r-Lm e t r-Lc o , no sentido
clc x t r-og r-o , e, para
as ~rcas
cxt.r-a s e inter-poligonais,
utilizou-se
Lo v an t amcn t.os com ir1·acliaçÕcs
,
o r-d cn a d as e coordenadas
p o Lar-e s ,
J' ara
as rne d.í d.as arrg u lares J ut ili
••..,ou-se um T co d o l :i· '·1..,0 marca
v.T.'RN
•
d
CO
ºCO
•
"0';
•. t'-t-'. ,. ••••
, •••
com precisao
e
,G
• , •
••••••...••
Para
as me elidas
Ldn e a r-ce , ut.ili:z:ou..:'.se. uma. t1·ena.dc .aço .de
í

y

.. ~P.Jy:t.v.:f;r-).
V
•

-

q:~t:roG •.•...•.•

OROGRAFIA:

Quanto ao i.Spec-to
r~ctcr{sticas:

80 •••.• %:

PLANO; •••
VI

-

COBERTUR,i

VIÍ

-

ONDULADO: ••

%.

.2P •••••.

apresenta

as

ACIDENTADO:.

secuL,f.

,.s

Cc'.1

r..::.:i .. · ... ; .. }~:·'.

CERRADO:

•••

.99 ..•.• %.

CAMPO: ••

x .• x,:x:.~.x.x •. x •. x":":.

HJJ1f:OG!U.PI A:
O lote

-,., nos

r-e Lêv o , o lote

\'EGETAL

J.9 •...•• %.

MATA: •••

de

,
corregos

é

servido

pele.

nargem

eoquerda

do_ RIO XINGÔ e por

pcq~c-

.
....
nc o. a seca.
e cm do nczu.naç
ao , com r-e s i se t ee nc
í

í.

•••

Ivi xs DE 1~c_ESSO : Partindo do. cidade de J.!ATUPK pela B!í-ofC, m~f!
- de apz-oxãmad amcrrt e 6 OK::::i, cntre.ndo a. . esquerda
ma e x t e nsuo
por uraa estrada de ·penetração 1 percorrendo
a pr-ox Lraad amerrt e lOC'I::m até e nc cn t r c r
u .r'uzend8. de proi;ricdo.de
do, GRUTO ri:A.TOS ~ L:sio, e daí por ~~ ricn.:ki. '
de apr-ox madarae n t c 20íCm ato a referido.·
arca.
'
• ~<::rt>,1s11,1,•
•
• • <• !,·~:.111,· :,·t
' ' ::r·rr. • (
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Continuação
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Partindo da. confluência
esquerda,

do RIO XIHGD, margem

com o IGARAPt DO TRAV1~SSÃO, margem esquerda,
de SW 63 QQO 'OO"NE e distancie.

verdade iro

ao rumo

.co

de 11 •. 000

mo t r-oa

,

até o 11P2 do lote.
CAMII1HA.MENTO

,

O :LIPl eata cravado

.

na mata junto

do RIO XInGlJ, em comum com terras

querda

Dente deu-se inicio

ao caminhe.mente

C0'00"NW,

com terras

limitando

~

a margem. es-

de QUE11 DE DIREITO

com rumo m0&nético de

limitando

de 12.lmO,OOm até

~9
· até

'00"SE,

o MP3. Deste

limitando

o I,!P4. Deste

tandÔ

com

metros

até

à.

com terras

de

209

de VALERIOBA.....:ZZAN e distancia

•

segue

com rumo magnético de e62

com o ESTADO DO FARÁ e distancia
segue

com rumo magnético

margem esquerda

o M.Pl (ponto

862

de QUEM DE DIREITO e distancia•

de 2.400,00m até o MP2. Deste segue com rumo magnético
CO '00"NE,

•

de 2. 400m

de 2C QCO 10011

do RIO XINGÓ e diotancia

inicial deste

sw,

limi

de 12.100

caminhamontoc}

RESm.~o DOS M:ARCOS

·()

•

l.1rl-JJF2:

Rumo magnético

de 86200 '00"NW e distancia

de 2.4CO,C.10

metros, limitando com terras de QUEM DE DIREITO.
MP2-MP3: Rumo ruagnÓtico de 20"100100" llE e d í.s t anc a de 12. lOOm,
â

limitando

com terras

l.!P3-I,T4: Rumo magnético

de VALERIOBARZAH

de 862CO'CO"SE e d í.srt cnc a de 2.4C'C,CO
í

metros, límitando com o ESTADO DO

r~~!..

IJP4-IG·l: Rumo magnético de 20Q00'0011S';/ e dintru1cia
liu.._.i t ando coo

à

mar-gera e sque rd a elo RIO XIHGlJ.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT
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CERTIDAO

043 /

93

.--:\_- ....

fi['.. '. :_ i

·"

(j) ~

1 ~-.~
\

~.: . ·,..

• •• _

, .•

~
\1

"•.:,-":.'..

,,- . '
'\

\)

.~
.'

,___

lio Ponce de Arruda s/n9 - Santa Izabel - Cuiabá-~t, po~
tador da Cédula de Identidade RG n9 752.887, expedida pe
la Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e
do C.P.F. n9 153.754.719 - 49, representado pelo seu Pro
curador Sr. JAIRO FRANCISCO .MIOTTO FERREIRA, brasileiro,
casado, empresário, residente à Avenida Senador Metelo '
n9 97 - Cuiabá - MT., que revendo nosso acervo constat~
mos a existência do Processo Protocolado neste Instituto
sob n9 16.180/1.402/85, onde o requerente acima qualificado pleitea a Regularização de Ocupação de uma área de
Terras com 2.791,5013 (dois mil e setecentos e noventa e
hum hectares e cinquenta ares e treze centiares) denominada Gleba Xingú, localizada no Município de Colider-MT.
Certificamos que, e:,1 Processo em referência faz parte da
Licitação proveniente da Concorrência AP/80/86, em
que
sagrou-se vencedor, já estando com a área integralmente'
paga, e que o Instituto só não expediu o Título Definiti
vo, porque foi criada a A.rea Indigena Menkrangnoti
con
forme Portaria n9 pp 1220 de 06.03.90 publicado no
DOU
de 27/11/90, aprovado pela Resolução n9 15 de 20/09/91 ,
que objetivou a demarcação da área com a anuência do Gru
po Indigena Menkragnoti com aproximadamente
4.913,0000
has e o perímetro de 1370 JM, que está localizada nos M~
nicípios de Altarnira e São.Félix do Xingú, no Estado do
Pará, e nos Municípios de !-iatupá e Peixoto de Azevedo no
Estado de Mato Grosso. Certificamos ainda, que a prese~
te Certidão destina-se à defesa de Direito e esclareci rnentos de situações de interesse pessoal conforme a

Mod. 90

_!'(!( ~í\f
·' 'I \\

t ·

: .. 'f'--~

!~i ·:--\~f

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerimento n9· 12.567-9
de interesse do Senhor ALTAIR ANTONIO FLORIANO, brasilej
ro, casado, agricultor, residente e domiciliado à Rua H~

•

.·
.

'- \..,~Y. .
'•.....

A D M I N I S T R A T I V A -
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ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT

-

CERTIDAO N2

•••

J

•••

/

/

terminação

do Artigo

59 Item XXXIV

letra b como foi reque

rido.****************************************************
Em Tempo: Atualmente
nicípio

de Peixoto

a área encontra-se

localizada

de Azevedo-M.T, conforme

no

m~

Lei de criação

n9 4.999 de 13.05.86.************************************
Sendo o que foi requerido,

é o que nos cumpre certificar.

Por ser verdade,

, Benedito

eu,

sistente Administrativo
ri a presente

do INTERMAT,

Josê de Araújo,
datilografei

e confe

aos dezoito

e noventa

dias do mês de junho de um mil

e três.****~':**********************

SONIA AYUMI TSUKAMOTO
Chefe da DICAP

C:-' A
CÉSAR ALBERTO
Presicl.ente

•

\

1

Mod. 90

As

Certidão.**********************************

Em Cuiabá-MT.,
e novecentos

.~

IDE

O Intermat se Resp~ttsab1liza
Apenas pelos D~~~·',

t:'··.~-(· Ef't,~~

Originais.
I
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS

•.

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT

CERTIDAO ·N2

044 / 93

- A D M I N I S T R A T I V A -

CERTIFICAMOS,

em atendimento ao requerimento n9 12.565-2

teresse do Sr. VALÉRIO
curador

BARZAN

e OUTROS,

Sr. JAIRO FRANCISCO MIOTTO

empresârio,

residente

97 - Cuiabá-MT.,
expedida

portador

da Cédula

Valério

Barzan,

nosso acervo

n9s 16184/1398/85,

16.183/1399/85

e 16.179/1403/85,

José Decio

de 4(quatro)

(Dois mil, setecentos
e treze centiares),
tos e noventa

Senigalia,

n9

do Par~
constam

16.284/1805/
onde os re-

Arcângelo Barzan

pleiteam a Regulari-

áreas de terras com 2.791,5013

e noventa

e hum hectares

e urna com 2.993,6013

e três hectares,

respectivamente,

casado

RG.1.263.856,

Pública do Estado

Neto, Luiz Del Sant e José Moacir Floriano,
zaçao de Ocupação

brasileiro,

de Identidade

que revendo

dos processos

85, 16.181/1401/85,
querentes

FERREIRA,

pela Secretaria de Segurança

existência

representados pelo Pro-

e domiciliado na Av. Senador Metello

ná e do CPF n9 225.210.029-87,
mos a

de in-

sessenta

Ha

ares

e cinquenta

Ha (Dois mil e novecenares e treze centiares),

denominadas GLEBA XINGÜ,

situadas

no município'

de Colider-MT.**************************************************
Certificamos
proveniente

que os referidos

processos fazem parte da Licitação

da Concorrência AP/69/86,

res, já estando

em que sagraram-se

com as áreas integralmente pagas,

tuto só não expediu

o Título Definitivo,

a Indígena Menkragnoti,

conforme

porque

e

venced2

que o Insti-

foi criada

a ár~

Portaria n9 pp 1.220 de 06.03.90

publicada

no DOU de 27.11.90,

aprovada

20.09.91,

que objetivou a demarcação

pela Resolução n9 15

de

da área com a anuência

do

Grupo Indígena Menkragnoti com aproximadamente 4.913,0000 Has
o perímetro

de 1370 JM, que está localizada nos municípios de Al

tamira e São Félix do Xingú,
de Matupá

Mod. 90

e

e Peixoto

no

de Azevedo

Estado

do Pará,

no Estado

-

.
.
e nos municip1os

de Mato Grosso."' cici:*;c-f:"J'</
.
/~
•.1.. •.•

*-

Mato
Grosso iiilll-.

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO • INTERMAT

CERTIDAO N2

044 /

93

CONT l •••

Certificamos

ainda, que a presente

sa de direitos

e esclarecimentos

soal. Conforme

a determinação

como foi requerido.
Em Tempo: Atualmente
pío de Peixoto

Certidão

ã defe-

destina-se

de situação

de interesse

do Art. 59 !tem XXXIV,

pe~

letra b,

******************************************
a ãrea encontra-se

de Azevedo-MT.,

conforme

localizada

no Munici--

Lei de criação n94.999

de 13.05.86.**************************************************
Sendo o que foi r~l.uerido, é o que nos cumpre
ser verdade,
nistrativo

eu,~,

Benedito

do INTERMAT,

ti<lão. Em Cuiabá-MT.,

Mil Novecentos

José de Araújo,

datilografei

aos dezoito

e conferi

certificar.

Por

Assistente

Admi

a presente

Cer

dias do mês de junho de

Hum

e Noventa e Três.******************************

~

SONIA AYUMI TSUKAMOTO
Chefe da DICAP

•

CÉSAR

·~~J.,g_
IRAN'9A LIMA

.,

w
Mato

~
Mod. 90

Grosso

IDE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO

•

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA

DOUTOR

JUIZ

FEDERAL

DA

3!! VARA

DE MA TO GROSSO.

Processo nQ 94.562-8
Ação

: ORDINÁRIA

DE DESAPROPRIAÇÃO

Autor

ALTAIR

ANTONIO

Réus

UNIÃO FEDERAL E OUTROS

A
União

em Mato Grosso

contestar

a

Excelência>

ação

(ut

Tribunal

art.

99,

Federal,

§

39>

comparece

epígrafe>

Que o

Supremo

E OUTROS

UNIÃO FEDERAL> pelo Procurador-Chefe

respeitosamente,

7.
para

em

FLORIANO

INDIRETA

LC

à

73/93),
presença

para dizer

e requerer

feito

ajuizado

fora

em face

as causas em que litiguem

entre

de sua

da

citada

para

de

Vossa

o seguinte:
perante

competência

o

Colendo

originária

si a União e Estados-membros,

no caso, o Estado de Mato Grosso.

' 311

(;,(,'

/

/

I

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

(.

ADVOC~'CIA- GERAL DA UNIÃO

Que, apesar de a Corte Maior ter entendido,
concessa máxima vênia, equivocadamente ao meu ver, que não se
2.

configurara a hipótese constitucional de sua competência originária,
de tal decisão não se fez a devida intimação pessoal à sua Excelência
o Advogado-Gera! da União, conforme disposições legais então
vigentes (LC 73/93, art . 1/Q, /li, art , 35, I e art. 38 e MP 377/93,
art. 6!2}.

3.

Que, sem essa intimação pessoal ao Advogado-

Geral da União, ainda ho]e exigida pelo art . 69, da Lei nQ 9. 028, de
12 de abril de 7. 995, todos os atos que se seguiram àquela intimação
de f!s.130, feito pelo D. J. U, são nulas de pleno direito,·

4.

Que é imprescindlvet

o retorno dos autos ao

Supremo Tribunal Federal para que, chamado a ordem o processo,
seio regularizada
a intimação da União, através do competente
Mandado, na pessoa do Advogado-Gera! da União;

Que essa regularização se faz necessária não só
5.
em homenagem à legalidade do procedimento como também em razão
do entendimento de que, no caso, não se houve bem o 5 TF em
decf lnar de sua competência, eis que o litígio se verifica entre a
União e o Estado de Mato Grosso, pois os autores adquiriram seus
imóveis diretamente deste, não havendo intermediários, com o que
não se dá a denunciação "oer sa/tum '' .

••
6.

Que, demais disso, somente ao A d vogado-Geral

da União, regularmente intimado, cabe fazer o [ulzo da necessidade,
oportunidade e conveniência de insistir (ou não), via o adequado
recurso, no [ulqametito do feito pelo S TF.

\

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO

Em sendo assim, requer a Vossa Excelência
seio providenciado o retorno dos autos ao S TF, a fim de que se
regularize a intimação da União, na forma retro exposta.
N. termos
a. deferimento.
Procuradoria

da

União no

Grosso, em Cuiaba, 07 de iunho de 7. 995.
. \ 1 \

l.' \ '\.

1
'y

1

~
y''~./

\ \
1

.

\.
\.
MAURIDES CELSO LEITE
Procurador-Chef~\,~a ·. -iniÕo/ M T.
/.
\
~ ~

__ ..,/

•

...•..

Estado

de

Mato

•

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL

ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO

•

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA

DOUTOR

JUIZ

FEDERAL

DA

39 VARA

D EMA TO GROSSO •

.~

.•.

Processo nP 94.562-8
( ··-,

Ação :

ORDINÁRIA

DE INDENIZAÇÃO

PJ DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA
Autor:
Rés

ALTAIR
:

ANTONIO

FLORIANO

E OUTROS

UNIÃO E FUNAI

por seu ProcuradorChefe neste Estado (ut art. se, § se, LC 73/93), infra-firmado, nos
autos em epígrafe, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, para apresentar sua CONTESTAÇÃO, conforme exposto
e requerido abaixo:
A

UNIÃO

FEDERAL,

•

SERVIÇO PÜBLICO FEDERAL

ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO

PR

ELIMINA

RMEN

TE

DA NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO
PROCESSO À ORDEM.

Cumpre remarcar, desde logo, que a presente
contestação é feita como medida de cautela, vez que, como já se
manifestou em petição protocolizada em 07 de junho de 7. 995, o
presente procedimento processual padece de falta de regularidade,
carecendo ser chamado a · ordem, devido ao não atendimento do
exigência legal de intimação pessoal do A d vogado-Geral da União,
relativamente à decisão da Corte Maior (tis. 7 29} que entendeu não
se ter configurado, in casu , nenhuma das hipóteses constitúcionais
1.

de sua. competência originária.

Sem dúvida, que referido procedimento foi
realizado ao arrepio das disposições legais insertas nos arts. 4Q,
Ili, 35, / e 38 da LC ?3/93, e no art. 6f! do MP nf! 377/93, bem
como em idêntico artigo das MP's que se lhe sucederam, até a
conversao
na Lei nf! 9.028, de 72.04.95,
cuia art. 6f! também
reproduziu a regra que exige intimação pessoal de membro da
Advocacia-Geral da União, em qualquer caso.
2.

e:..

certo, pois, que o procedimento precisa ser
saneado, pena de macular o processo de indiscutfvel nulidade,
importando mesmo em negativa de vigência da citada legislação
federal. Após essa providência tsaneadora, restará restaurado o
\
prazo para a União manifestar-se, seja para recorrer do despacho
de fls. 129, seja para contestar a ação em todos os seus termos.
3.

É

~

:

~~ .·~
• ~i..:.::.

•
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Não há controvérsia a respeito: os AA. sao
do direito de ação, não podendo pleitear a indenização
por desapropriação indireta porque, segundo decorre de suas
próprias palavras, na peça vestibular, não são eles portadores dos
respectivos
títulos definitivos que lhes garantiria o acesso ao
domínio através da competente transcrição de tais títulos no registro

".
carecedores

imobiliário.

A'
por
açao
de
pedir
indenização
5.
desapropriação indireta, admitida pela iurispru dencia dos tribunais,
assim o é em benefício do proprietário, do detentor do domínio que,
despoiado de seu bem de modo irreversível, não tem como reavê-lo
via ação reivindicatória, que seria a ação própria para o caso.
Ora, não sendo os A A. detentores do domínio
do imóvel abrangido pela ÁREA INDÍGENA MENKRAGNOTI, conforme
eles próprios o dizem em o item 2 da inicial, não têm eles
l
legitimidade "ad causam 11, falecerido-lties , pois, uma das condições
da ação, pelo que deve o processo ser extinto sem iutqamento do
mérito, a teor do inciso VI, art. 267 do CPC .
6.

•
NO MÉRITO

Admitindo, "ad argumentandum tantum 11, sejam
ultrapassadas as preliminares, quanto ao mérito a presente lide
deverá ser inapefavefmente julgada improcedente.
7.

•
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8.
É assente na doutrina e na jurisprudência que h
as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são de domínio /'.
da União. Tal entendimento decorre de preceito constitucional
trazido à fumem desde a Carta Magna de 1. 934, cujo art. 139 passou
a estabelecer a regra de que a terra ocupada permanentemente pelos
indígenas são de domínio da União Federal.

09.

E, a partir da pré-citada Carta Política, todas

as demais Constituições Federais (1.937, 1.946, 7.967/69 e 1.988),
sem exceção, consagraram o domínio da União sobre as terras de
posse indígena, conforme se vê do art. 20, XI, da C.F/88, verbis:
ªArt. 20. São bens da União:
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos
indios",

10.
Cumpre transcrever o art. 232, §§ 7 9 a 79,
da atual Carta Magna, que traça com perfeição os direitos indígenas
sobre as terras que ocupam:
" Art. 231. São reconhecidos aos Índios sua
organização social, costume, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as
terras
que
tradicionalmente
ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens.

1 Q São terras tradicionalmente ocupadas
pelos Índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as imprescindíveis à preservação
dos recursos ambientais necessários a seu
bem-estar e as necessárias a sua reprodução
§

•
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física e cultural,
1
e tradições.

•

segundo seus usos, costumes

As terras tradicionalmente ocupadas pelos
Índios destinam-se a sua posse permanente,
cabendo-lhes
o
usufruto
exclusivo
das
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes.
§ 2!!

§

3!!

O aproveitamento dos recursos hídricos,

incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa
e a lavra das riquezas
minerais em terras
indígenas
só podem ser efetivados
com
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma
da lei.
li!! As

§

terras de que trata este artigo são

inalienáveis

e

indisponíveis,

e os

direitos

sobre elas, imprescritíveis.
5º É vedada a remoção dos grupos indígenas
de suas terras, salvo; ad referendum do
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou
epidemia que ponha em risco sua poputaçiio,
ou no interesse da soberania do Pols, após
§

deliberação do Congresso Nacional, garantido.,
em qualquer hipótese., o retorno imediato logo
que cesse o risco.

--

São nulos e extintos, não produzindo
efeitos jurídicos> os atos que tenham por
objeto a ocupação, o domínio e a pose das
terras a que se refere este artigo, ou a
exploração das riquezas naturais do solo, dos
§

6!!

•
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rios,

•

dos lagos nelas existentes,

ressalvado

relevante interesse público da União, segundo
o que dispuser lei complementar, não gerando
a nulidade e a extinção direito o indenização
ou ações contra a União, solvo, na forma da
lei, quanto às benfeitorias
derivadas da
ocupação de boa-fé.
7!! Não se aplica às terras indígenas
disposto no art. 174, §§ 3Q e !J<J" •
§

•

o

Como a FUNAI desenvolveu
os estudos
fundiários necessários e suficientes que se veem juntos aos autos,
trazidos à colação com a contestação da co-Re , e como tais estudos
confirmaram a efetividade da posse indígena sobre todo o perímetro
11.

da Área Interditada, bem assim a sua ascentrafidade à titulação dos
AA., não há como pretender-se obter a indenização requerida, ao
menos não da União e/ou da FUNA/, face o legítimo e inquestionável
domínio afirmado pela Constituição Federal
art . 20, XI, da C. F / 88).

(art. 798,

EC nQ 07 /69 e

Veia-se que os A A. alegaram
mas nao
provaram, que a área de terras está fora da área que constituiria a
área indígena Menkragnoti. AI iàs , é bom frisar, que o proprlo
INTERMA T, de quem os AA. haveriam o domínio do imóvel, deixou
entrever em sua manifestação de fls. 7 69 / 170 que respeitou a
Portaria n<J220/90, criadora da interdição, pelo que não procedeu à
titulação requerida.
12.

configurada
a seguinte
resta
situação, mesmo que os A A.,
todos eles ou apenas alguns,
detivessem a titulação definitiva e o respectivo domínio por título
13.

Des sarte ,

•
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transcrito no registro imobiliário, ainda assim, nada ser-lhes-ia
devido, à conta da indenização, face à nulidade de que se revestiria
(se reveste} a titulação, posto que II a nom domino", ou seja, feita
por quem ( o Estado de Mato Grosso} não é o legítimo detentor do
domínio, este que, in casu , pertence à União Federal, a teor dos
preceitos constitucionais já invocados, com especial ênfase para o §
6Q, art. 231 da CF/88, que fulmina de nulidade absoluta quaisquer
atos detentores a opor e/ou domínio sobre terras indígenas.

Ante todo o exposto,
contestação da FUNAI, requer:
111.

a União, ratificando a

PRELIMINARMENTE

a} O

chamamento

do processo à ordem poro o

suprimento da exigência legal de intimação pessoal do AdvogadoGeral da União, como exposto aqui e já requerido anteriormente;
A extinçao do processo sem julgamento do
mérito, com fulcro no art . 267, VI, do CPC;
b}

e
NO MÉRITO

A integral
falta de fundamento legal e tático.
e}

improcedência do pedido por

I

i.,

d)

sucumbência.

A

condenação

dos

AA.

nos

Ônus

da

•
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admitidas
em
antropológica.

Protesta pela produção
direito,
especialmente
a

de todas
perícia

as provas
histórico-

N. termos
a. deferimento

Grosso,

•

em Culabo,

Procuradoria
17 de [ulho

da

União

no

Estado de Mato

•
a.

Fundação Nacional do lndio
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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA •

•

.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI, por seu advogado,
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, processo n2 95.562-8, que lhe move ALTAIR A!

TONIO FLORIANO e OUTROS, vêm, respeitosamente a presença de V.Exa.,
sentar

contestação

aduzindo o que se segue para ao término

ap~~

R E QUE

-

R E R.

PRELIMINARMENTE
CARENCIA DE AÇÃO

•

Os AA. são manifestamente carecedores do direito

.a

açao, haja vista que ao narrarem a pretensão na exordial, revelam que não
possuem títulos definitivos outorgados pelo. Estado do Mato Grosso, em vi!
tude da criação da Área Indígena MENKRAGNOTI, sendo que deste ente federa
tiva adquiriram as terras, ora reclamadas.
Há de se observar que a carencia a que alude o art
301, inc. X, do Código de Processo Civil, abrange três perspectivas:

art.vinc.

ta de interesse de agir, ilegitimidade da parte e impossibilidade
ca do pedido.

são justamente as hipóteses contempladas no
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Fundação Nacional do Indlo

VI do Estatuto Processual, que conduzem à extinção do processo sem o julg~
mento do mérito.
O Estado do Mato Grosso, ao alienar as terras aos

AA.,

o fez sob a garantia do respeito ao direito de quem transferiu aos adqui rentes, se estes vieram a perde-las em face da absoluta nulidade da transa
ção operada, nulidade esta sedimentada no art. 231

§

6Q da

Constituição

Federal anteriormente com existencia registrada no art. 198 da Constituí E isso por estarem as terras inseridas no universo

tradicional

de ocupação indígena, há portanto, uma garantia em favor dos

adquirentes

de 1969.

lesados, que de pleno direito é atribuída unicamente ao alienante, a obrigação de indenizar.
Com efeito, as terras transaciondas pelo EStado Membro,
jamais foram devolutas, a incorporação, por parte dos Estados, ao seu domi
nio privado, como devolutas,

nas terras dos Índios, que indiscriminadameE

te tinham sido recebidas pela União, ex-vi da Constituição Federai de 1891
constituiu clamoroso esbulho do patrimônio indígena, sendo que deveriam
tais ~stados, desde logo, definir a situação dessas terras, a fim de

pela

extremarem daquelas que, como devolutas, lhes tinham sido cedidas
União, ao invés de,
-las

as

sem nenhum exame, passarem, como fizeram, a consider~

como suas e delas irem dispondo, mediante processos

administrativos

estabelecidos pelas respectivas legislação, ferindo, inclusive, o disposto
no art. 129 da Constituição de 1934, que determinou o respeito a posse dos
silvícolas nas terras que estavam localizados.
Os títulos expedidos ou qualquer outro negócio jurídico
que tivesse como objeto a restrição dos direitos originários das Comunidades Indígenas sobre as terras que se localizavam, foram eivados pela

abso

luta nulidade.

Mato

No caso dos autos, os AA. transferiam ao Estado do

Grossb quantias suficientes como afirmam, para aquisição de tais terras
se impossível a efetivação da transmissão da coisa, que procurem indenização do alienante, e não da União Federal e da FUNAI, por absoluta falta de
responsabilidade pela alienação destas terras.
Forçoso admitir, que os AA. são carecedores do

direito

a açao em face da União Federal e da FUNAI, o Estado do Mato Grosso alie 'Rua 8 - Quadra 15
Centro PoJfttco Administrativo
CEP 78 050-5100 • Cuiabá - MT

MINIST~RIO

DA

JUSTIÇA

fls.

Fundação Nacional do ln.d.lo

03

•
nau terras que não lhes pertenciam, de certo a ninguém é lícito locupletarse sem causa justa, às custas alheias, é de deduzir-se que os AA.

adquire~

tes cobrem o preço pago e mais parcelas fixadas legalmente diretamente dir~
tamente ao alienante.

A União Federal, por intermedida

da FUNAI, apenas '

corrigiram a injustiça praticada pelo Estado em restringir a posse
terras aos índios, mas nem porisso

destas

poderão ser responsabilizada por

tuais danos que os AA. temham sofrido

em virtude de dolo ou culta na

even
alie

naçao de tais terras.

E se assim V.Exa, não entender, a Ré permite-se algumas
considerações acerca do MÉRITO,
Pretendem os AA. com a propositura da presente demanda,
da

compelirem as Rés, FUNAI e UNIÃO FEDERAL, a indenizar-lhes em virtude

perda de terras, descritas na exordial, por ocasião da criação da Área Indí
gena MENKRAGNOTI.
Tal fato merece maiores considerações, a fim de que não
se fundamente absurdos, trata-se de área de ocupação permanente indígena
consubstanciada no art. 231 e seus parágrafos da Constituição Federal,

ocu

pação esta exercida permanentemente pelos Índios denominados KAYAPÓ.
Os Kayapõ contemporânios originam-se de grande grupo G~
rotire, que através de decisões tomadas dentro da própria etnia,

formaram

os vários grupos que hoje são encontrados nos Estados do Pará e Mato Grosso.
Segundo Kurt Nimuedaju, os Menkragnoti estendiam-se

p~ ~-

los Estado do Pará e Mato Grosso por volta de 1723/1916/1940, Goiás 1743
Triângulo Mineiro e Norte de S~o Paulo, 1806 a 1816.
A primeira experiência de aldeamento deste grupo et_fnico

face à chegada das frentes de ocupação no seu extenso território, se deu em
1897, na Redenção de Conceição do Araguaia, ~traídos pelo Frei Gil de Villa A experiência foi fatal para os Índios, dos quais nenhum sob r ev.Iveu-,
nova.
serviu, paradoxalmente, para dar origem ã cidade de Conceição do Araguaia.
Os Kayapõ meri~íonaís desijpa eceram com a ocupaçao
regiões de Goiás, Minas Gerais e Sao Paulo.
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Por volta de 1890/1900, os Menkragnoti se separaram

do

grande grupo Gorotire, localizados na região do Alto Riozínho, afluente do
Xingú, deslocando-se para uma região de campo, ao norte do baixo rio Jarina, conhecido como KAPOTO, que significa "o grande campo", onde fica a

Al

<leia dos Espíritos.
Com os frequentes incidentes e conflitos registrados

e~

tre os Kayapó e seringueiros da região do Iriri/Curuá, a opinião pública'
do Pará é mobilizada através de intensa campanha na imprensa em virtude da
agressividade do grupo indígena, faz mobilizar o SPI em busca efetiva

de

pacificã-=los.

di

Para tal intento, valeu-se do apoio do comércio face às

ficuldades de captação de recursos daquele antigo Órgão federal de assis tência aos silvícolas.
A convite de Raoni, em visita a Kretire e Bepgogoti
no
11habitat11,
ano de 1963, o líder Kretire volta ao antigo
seguido por
mais
de 160 (cento e sessenta Índiús).

Mais da metade ficará em Bepgogoti

região do Chiché, afluente do Iriri.
resolveu permanecer no Iriri.

Bepgogoti temia novos conflitos

e

O SPI, não pôde dar a devida assistência

estes Índios, até que, em 1967 missionários da ~ICEB se instalaram no
cal.

na

Em 1969 foram obrigados a sair por causa de uma epidemia que

a
1~

matou

40 (quarenta) Índios, de uma população de 220 (duzentos e vinte) pessoas.
Em 1976, o pesquisador belga Gustaaf Verswijver, informa
em seu relatório a existência de um grupo Kayapó arredio, composto de 40'
(quarenta) a 50 (cinquenta) Índios que se separaram por volta de 1940

da

aldeia MENKRAGNOTI.
Em 1979, segundo aquele pesquisador, uma cisão na Comuni
dade do PI MENKRAGNOTI se tornou quase evidente, de um lado Bepgogoti e K~
korêti, de outro Bontire, Ayo e Kutê.

Esta cisão se efetivou em 1981 qua~

do um grupo de índios deu início à construção de uma nova aldeia no

baixo

rio Chiché.
A história dos Kayapó é marcada por inúmeros conflitos '
com invasores e vizinhos das suas áreas, transformando-os em Índios
veis

pela

sua índole

guerreira.

~

~ ...
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Em face do breve histórico da ocupação dos Índios Kayapó,
notadamente na região compreendida por Área Indígena MENKRAGNOTI, em

abono

a Portaria do Presidente da FUNAI de nQ 220/90, o Decreto nQ 19, de

agosto

de 1993, publicado no Diário Oficial da União em 20 de agosto daquele ano,
homologa definitivamente a demarcação administrativa promovida pela Ré

F~

NAI, da Área Indígena em comento, reconhecendo-se a ocupação permanente indí
gena na região, declarando a nulidade dos efeitos jurídicos de qualquer

na

tureza que tiveram o objetivo de restringir a posse dos silvícoals, em tais.,
terras.
Nesse passo, os AA. reclamam terras que não poderiam ser alie
nadas pelo Estado do Mato Grosso, como revelam na exordial, por volta

de

1987, por não lhe pertencer, as terras do indigenato jamais :foram-devolutas, con
forme esclarece José Afonso da Silva, e~ artigo intitulado Auto-aplicabilidade do art. 198 da Constituição Federal (CF de 1969), publicado na Revista
Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ed. Juríd. Vellenich Ltda,

SP,

1983, vol. 25, p. 5: "não se confunde com a ocupação, com a mera posse.

O

___,

Jp.digenato é a fonte primária e congênita da posse territorial; é um direito congênito, enquanto a ocupação é título adquirido.

O indigenato é

timo por si, não é um fato dependente de legitimação, ao passo que a

legí
ocup~

ção, ao fato posterior, depende de requisitos que a legitimem".
Por sua vez, ensina João Mendes Junior:
",

--

indígena to, primariamente estabelevido tem a"sedum

po

-

sitio", que constitui o fundamento da posse, segundo o conhecido texto

do

jurisconsulto Paulo (Diz, titul. de caq, vel. amitto possess., 1.1), a

que

se referem Savigny, Mainz e outros romanistas; mas, o indígena, além

desse

"jus possessionis", tem o "jus possidenti", que já lhe é reconhecido e
liminarmente legitimado, desde o Alvará de lQ de abril de 1680, como
to congênito.

pr~
dire~

Ao indígena, é que melhor se aplica o texto do jurisconsulto

Paulo: - "guia naturaliter tenetur ab eo qui insistit".

SÓ estão

sujeitas

à legitimação as posses que se acharem em poder de ocupantes (art.3Q da Lei
de 18 de setembro de 1850); ora,

a ocupação, como título de aquisiçao,

so

pode ter por objecto as causas que nunca tiveram dono, ou que foram abandona
das por seu antigo dono.

A ocupação é uma "apprehensio

rei

mullis ou rei

derelíctae" (confiram-se os civilistas, como referência ao Dig., tit,
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rerum domin. L.3, e tit. de caq. vel. amitti poss. L.1); ora, as terras

de Índios, congenitamente apropriadas, não podem ser consideradas nem

como
Í_!!

"res nullis", nem como "res derelictae"!; por outra não se concebe que os

dios tivessem adquirido, por simples ocupação, aquilo que lhes é congênito e
primário, de sorte que, relativamente aos Índios estabelecidos, não há

mais

simples posse, há domínio a reconhecer e direito originário e preliminarmente reservado.
O art. 24 do Decr. nQ 1.318 de 30 de janeiro de 1854
explicando o pensamento da Lei, claramente define, no§ lQ, que, em

o

relação

às posses que se acharem em poder de primeiros ocupantes, estão sujeitas

a

legitimação aquelas que não tem outro título senão a sua ocupação.

§

Esse

lQ do art. 24 do cit. Decret. de 1854 reconhece, portanto, a existência
primeiro ocupante que tem título distincto da sua o ccupaçjio ,

de

E qual pode ser

esse primeiro occupante, com título distincto da sua occupaçaÕ, isto é,
posse aborígene?

a

O Decr. de 1854 repetitu desse modo o pensamento do Alv. '

de lQ de abril de 1680: quero se entenda reservado o prejuÍzo e dire.ito

dos

Índios, primeiros e naturais senhores das terras".
A Constituição de 1934 determinou que se respeitasse

"a

posse de terras dos silvícolas, que nelas se acham permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las" (art. 129).
Manteve a Constituição de 1937 este mesmo entendimento
Reza o seu art. 154:
"Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que
se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes vedada a alienação
das mesmas".
A constituição de 1946, art. 216, impões, igualmente,

o

respeito à posse das terras indígenas:
"Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se
achem permanentemente localizados com a condição de não a transferirem".
Esclarece Pontes de Miranda (Comentários à Constituição '
de 1946, RJ, 3. ed. Borsoi, 1960, Tomo VI, p. 467):
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"O texto respeita a posse do silvícola, posse a que ainda
se exige o pressuposto de localização permanente.

O Juiz que conhecer

de

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

Desde que há posse e loca-

lização permanente, a terra é do nativo, porque ainda o diz a Constituição,
e qualquer alienação de terras por parte de silvícolas, ou em que se achem,
permanentemente localizados e com posse, os silvícolas, é nula por infração
da Constituição.
O art. 186 da Constituição de 1967 assegurou, igualmente,
aos "silvícolas a posse permanente das terras que habitam".
O mesmo mandamento constou da Constituição de 1960

art.

198, protegendo, também, não só a posse, como o usufruto das riquezas naturais encontradas nestas terras, transferindo o domínio para União Federal
desta feita, pelo art. 42, IV (CF 1969).
Recentemente, em 1988, a Constituição impõe no§ 2Q

do

art. 231:
''As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios desti nam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto das riquezas do

so

lo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
Não obstante, a permanência exigida pelas
de 1934, 1937 e 1946, refere-se ao passado.
de 1967, 1969 e 1988, ao futuro.

Const..i.tuiçÕes

A exigida pelas Constituiçêos

Observa-se que as Constituições

passadas

impunham respeito à posse das terras onde os índios se achavam permanente mente localizados, Na de 1988, lê-se "as terras tradicionalmente
pelos índios destinam-se a sua posse permanente".

ocupadas

Nas de 1967 e de 1969

os Índios têm a posse permanente das terras que habitam.
Esta observação fora feita por José Afonso da Silva (arti
go citado, p. 7):
"Quando a Constituição ~eclara aos silvícolas a posse peE_
manente das terras por eles habitadas, isto não s\A·gni ica um simples press~
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posto do passado como ocupação.indígena efetiva, mas, especialmente, uma garantia para o futuro, no sentido de que essas terras inalienáveis são

desti

nadas, para sempre, ao seu habitat".
Finalmente, registra-se que o Supremo Tribunal Federal
cristalizou

em súmula -

Súmula 480 - a seguinte jurisprudência:

Pertencem ao domínio da União, nos termos dos arts. 4Q, IV
e 186 da Constituição de 1967, as terras ocupadas por silvícolas".
Por derradeiro, verificou-se que os AA. reclamam terras d~
claradas inalienáveis e indisponíveis, como dito linhas atrás,

não

poderia

o Estado do Mato Grosso dispor de tais terras, se o fez feriu a Constituição

.,

Federal, consequentemente, maculou o ato com a nulidade absoluta,

vedando

aos AA. em face da declaração de nulidade, qualquer ação contra a União Fed~
rale

a Fundação Nacional do Índio, art. 231 § 6Q da CF. 1988, e, art. 62

§

2Q da Lei Federal nQ 6.001/73.
Tendo em vista as considerações tecidas na presente
processual, arremata-a

REQUERENDO

peça

finalmente a V.Exa.,

a) Em PRELIMINAR, seja a demanda JULGADA EXTINTA, nos teE
mos do art. 267 do CPC, em face da manifesta

CARENCIA

DE AÇÃO dos AA.
b) Se assim V.Exa., não entender, seja do M~RITO julgada
IMPROCEDENTE.
c) Condenação dos AA. nos consectários derivados.

.

d) Facultar a Ré todos os meios de provas em direito

pe!

mitidas, juntada de novos documentos, rol de testemu nha~, depoimento pessoal dos AA. e especialmente, Jfr~~~
duçao de prova pericial HISTÕRICO-ANTROPOLÕGICA~
\,
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DOCUMENTOS CARREADOS
Cópia do PARECER nQ .

referencias antropológicas.

Cópia do Decreto nQ 19 de agosto de 1993, homologa a demarcação administrativa
realizada pela FUNAI na Área I~a1MENKRAGNOTI:
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Nessa

ludl, 1

N.1l'ltt11.1I ,lo

po c a ( 1952) re gi;·trn111~se
vários c o n f Lí tos entre
os
gry
c q i on a i s , quando
uma Comi s s o formada
pelo
SPI,
Secretnria
d e Te r r u s 0 Vi a ç 5 o d o E s ta e1 o d o P e r á , P t: e f e i tu r a d e l\ l ta III i r a e o v i g .i r i o
da e ida d e Q La bo r a uma proposta
ele r o s o r v a de t o r r n s po r a os Ke ya pó , cuja
concess5o é solicilada ao Governo do Estado do Pnrá.
po s

Kay,1pc'i

e

ó

0

r

â

Es t a ( ü i x a d e te r r a s a i tu .::1 clo e II t r' e os r i os r· r' e se o o
Cu r u iÍ , )~
foi apreciada em fornw de antn-projeto
de Lei pela /\sscmbléia
Legislat.i
v e e njio obteve a p r o va âo , constituindo
as sim, a pr i111cira. f o r mu Laç âo de
reserv~ para os grupos Kayapó, configurando j~ na ~poca dimens;o
1naior
do que hoje constitui o somatório
elas terras Kayapó.
ç

Em 1956, DEBGOGOTI dirige-se aos rios Iriri/Curuá, onde se hª
via instaiado o grupo de KitETIRE. KREMÕR havia se juntado ao pequeno grg
Kl\POT/JARl.
de KH.UM/\RE e HJ\ONI, na região onde hoje é a Área Indígena
1,0
\..;.

•

1~ J\ •

Intensificando-se
Iriri/Curuci, o Serviço
tacto con1 os indígenas

os conflitos com seringueiros na regi;o
do
de Proteção aos Índios (SPI) busca efetivar o con
da rirea, financiado pelo comércio local.

cm 1958 e 1961, o Sertanista Francisco MeirellEis contac
t e os Mt::NKR/\GNO'l'l elo mo d :i o Curuá, t r a n s feridos em 1960 para o
igarapé
Baú,
e contacta os l'lé:NKRAGNOTI do rio Iriri no igarapé Candoca.
J\ssim,

~-

Ap6s o contacto, abandonados pelo
?Oi ao peso de epidemias de gripe e sarampo
gamos m i s s í.oná r í.o s da MICED.

SPI reduziram-se em cerca de
(]950),

até que,

em 1967,che

-------~

epidemia·do

outra

Em 1969, foram obrigados a sair do local por fo~ça de
contato que rnatou 40 dos 220 Índios ali aldeados.

"

Em 1970, chegam os missionci.rios do SIL, a FUNAI cria o
Posto
Indígena Mcnkragnoti
através da Portaria n2 323/1970 e, em 1973, é insl-ª.
lado o Posto Indígena.
Em 1977, a FUNAI atràv6s de sua 2g Delegacia Regionnl,
que não mais coletem castanhas nos rios Cui:uá-BuÚ, méls
no igü r n pé Cc nd oc a , a f i111 d e o v i t a r con f: Lit o s entre os MENKílAGNO'l'l,
aos Índios
rados

por BEBGOGOTI

e aquelesjlocnlizndos

o Po~to Indígena Candoc.:i E'm 1978, situado
tonhais e.los Índios.
A partir

pede
sim
1 i.dg

no igarap~ UAÜ. Assim~
criado
ao lado de um dos maiores
Cu.§.

de 1979 uma cisiÍo na comunidnde

do Posto IndÍgcnn Mc!l.
kragnoti se insinua,
tendo
como p r-o t a qo n i s t a s , de um lado, a
sociedade
de l10111ons1 Ldo r a d a por DlrnGOGOl' I e KOKOHE'l'I,
e, de outro,
ague lo
1 ide 1·n
da por DONTIRE, AYÓ e KUTE'E.

Esta c í.s âo e r o t Lv a+ s e cm 19Bl, qua ndo um grupo de índios,
inj_
eia a construção de umu nova üldeiü
no baixo
rio Chicllé.
Instados
pe1o
Chefe ele Posto, a nova u Ld c i e foi o s t.o be Lo c Lcto no rio
Iriri,
p r xi.ma

u

ó

foz

do

Cl r Lc h o ,

to111<1nc.loa de11011d.11açZ'io de

PUl</\NU,

cum

p o p u l a Ii o de
95
houve uma
all1C"iil,

uma

po s s o a s . Próximo c1 esse local, por volta-J-;-Tg10/1~15
d e n otu i n a d a KHÔIJJJ\MIU~, ü primeiro.
aldeia
Mc11l<rü1.Jnotí rio
Iri r i /Curu;:Í.
·

ç

região

d os

rios
l! Ili

~~
~

FUNAI

~·!• l1m.tl do _l11.Sl11
torno da base oe Cachimbo, paru criaç5o de um cnmpo de provas o
que
o tin9 I a a a Ld e i a Ml·:NKH.J\GNOTI com 270 Índios
na
po c a , BEUGOGO'l'J
nceita
trnnsfcrir a aldeia para o rio Iriri Novo, aflue11te do rio Iriri,
hoje
o o n h e c i d a pelo
n oruo de KUUF:t-JKOKIH~.
1\ o pe r a
o "mud o nç o " teve início
em
10.11.84 e estendeu-se
at~ 16.12.85.
~

•

l'l111<i,1~:l11,

ó

••

ç

At

Lrnon te

ua

esta

é

a seg urrd a

à

a Ido La Küyupó existente

111n ior

no nros I.
í

II - SITUAÇÃO ATUAL
A área indígena MENKRAGNOTI
teve até hoje 8(oito)
propo:=;tas
específicas para sua demarcação,
sendo a primeira de 19(,0-SPI.
O Grupo de Trabalho instituído peln Portaria 2024/E, de 17
de
aarço de 1986, encontrou
durante o seu trabalho de campo, faixas de te.r.
(J. r a s efetivamente
ocupadas, como a aldeia
PUKl\NU e cn s t e nhe i s e r oç a s
na
'~egi;o do igarap~ Cnndoca, forn do perímetro proposto para
dcmarcaçio
pelo Grupo de Trabalho anterior.
.

•

Al~m dessa realidade, o referido GT considero~
a rei~indicaç5o
indígena <Je usar, como limite sul da área, o KOPOT já demarcado,
ele usg
fruto
dos MENTUKTIRE.
Ainda

que

e MEN1'UKTIRE nun:a
se para celebraçao

de rituais,

150

Nesse processo chegaram a empreender
~
de mais de
Km pela floresta, hiÍbito que mantêm até os dias atuais.

A área

l.

•

indígena MENI<Rl\GNO'l'I

encon trLl-se

:i,de11

ti ficada e

d~ 1 imi

·tada pelo GT. Portaria ne 2024/E de 17.03.06 e confirmada pelo GT. Portã
ria PP 162/90 ele lG.02.90, totalizando
4.913.000 ha, perírn~tro aproximQ
do de 1.320 km.

Em prosseguimento
aos entendimentos
com o DNPM, a FUN/\I . encª
iiquolc órgi:Í.o, ma pa a e momo r a i s descri ti vos ele terras
.i nd i q e ne s

minhou

í

r o Lac Lon ctl a s na CT. N2 OOU4/SUl\F'/8G de 14.10.nfi,
onde consta
o mepa
c111 e !_o bo r a
o ela á r e a i nd í gcrw
Bl\Ú/MENKRJ\GNOTI.
1•:sse e x perl .i c11 t.o
viu
de o ri.e.n t a çji o .10 DNPM em 1989 quando a Mine ração Caruboi nhe Ltda.
licitou autorizaç5o para pesquisa de min6rios
na regi~o.

na l

ç

â

fi
sc.r .

E1n 23.01.90,
atruvés do Decreto
n2 90.865 (OOU de
23.01.90),
Presidente José Sélrney, determinou que a F'UN/\I interditasse
área, e que o processo administrativo para demarcação f.osse
concluído
no prazo de 150 <lias.

o então

t er a
í

112

SQ

a

Em 03.03.90, a ~rea foi interditada pela FUNAI atrnv~s da Por
(DOU de 13.03.90)
pe r a e s t udo e e p r o s e n t aç ão ele proposta.

-g

220

Até o n t Ii o , não h,i registro
na nrct1 cn; q uo s t.Zio, do oc u pa çfio cfQ
vn por n~o-Índios.
Tr.:it.:i-se
de terras públicos,
a r-r o c a d e d c a pelo INCHA
e pelo
I'l'EHPJ\
- Ln n t i t u t o de 'I'e r r a do Pu r
INCHl\:
G1C'bn CUIHI/\I~:s a r rq
c ad adn , r o j i s t r ado e mat r-i c u Lo d a em nome d a União,
s em r e q i s t r o de
do111.i
nio p r i vudo . Glcu.:i Bi\Ú - nrrc.,cnc.Jaçi1o s unui r n , sem r o q s t r o do
dom in i o
p r i v o clo . c.;].cb.i IPIHl\NGl\
- n~·~1.1dü pc l o FUNJ\I o t r c v ó e d,\ C1'. n~ IfJ(J./1ltJSUl':Il
t

í

á

,

í

ele
t

10.0G.!\7

r i c u l o d a cm

-

1

grupos e u tônomos, os
MENKRJ\GNOTI·1 )~
se frequentar
e, <;>G~sionalmente,
reunem-}'1f"
casamentos,
expediçoes
de caças, etc.

divididos em dois

deix~ram.de

#

PIWCJo:SSO FUN/\1"/BSl3/2lHW/B7.
nouio
d o E~,tuc.lo do
P •.u-ci

r

1Tl;;HP/\:

. co~\~

~o'\º e,\~~\>

~\

..'.\l cü
~

o oR~

---ur.º

...-········

········ Cotbt
'JI{,. 6\.1 ~1

.............·e .: º

-r .-<
. (\~i~L1••Llo

,,..-llsc

l;lnlhl

cm OJ.07.7B.

/J ·t~'>
e,

í

. , p,.,\~

. \.'<'

\.9

l\l,T/\Mln/\

JV - Ili(~
i\L'l'i\Ml

Gleba
~ii11..J(°"

.-:~-

.

--

~~
~

.

FUNAI
..

l'uml;1\·;lu, Narh11ul tio 1111110

•.. '

RA V - matriculada cm nome do Estado do Porá em 03.07.78. Gleba 1\LTJ\.MI RI\ VI - com 69 títulos clefiuitivos
cxpcc.lic.1os de 1985 a 1987 pelo
I'l'EHPJ\
referentes
ao Projeto
'l'rairno
e n.:io o cu p ado s ,

Apesar dos processos cm ref e r ê nc í.a encontrarem-se concluldos,
to<l~s as peças básicas, necessárias
às providências de demarcação,
fato a nd a não se consumou.

com
tal

í

Esta vasta porç5o tcrritõrial, grosso modo, reune dois
ccossis ternas do chamado trópico úmido: as savanas tropicais
cerrados e as florestas pluviais.

,,

impor

ou

'tan.te!.i

l\.s savanas ou cerrudo apresentam um gradiente de v.:irios .tipos
de vegetação que incluem desde
o 11campo limpo", com
dominância
de
grw
m í ncas e ausência de árvores e arbustos, até o chamado "cerrad5.o",
ecõ
zonü. intermediária entre n savana e a floresta pluvial.
O regime de cl1uvas acompanha, mais ou menos,
das florestas
pluviais, com 4 a 6 meses do precipitação
pcrloclo
de seca.
galeria,

a

sazonalidade
e igual

intensa

Ela~ cortada por rios, ao longo dos quais crescem
propicias à atividade de caca e coleta.

matas

de

Os MENI<RAGN01'I são tradicionalmente
habitantes
das savanas
ou
cerr~dos que lhes favorece a manute11çio das estruturas
sociais originais
e muito do seu comportruncnto de subsist.ãncia ancestral.

E.xploram com rara proficiência
os numerosos mas dispersos
tonos da savana e, em muitas ocasiões,
os constroem intencionalmente.
anualmente

Conquanto estejam fixados
expedições
à savana.

na floresta

pluvial

,

eco

empreendem

l\.s florestas pluviais constituem a maior parte da área
hoje
habitada pelos Mcnkragnoti. s5o caracterizadas por sun diversidade,
com
p Le x í.d adc e vigorosa
sucessão
s ecu nd r í.a . S uo r Lq ucz a b Lo Lóq I ea e s tá av Q
1 i ad a c111 quase a mo tadc L1o p a t.r Lmô n í.o qe nô t lco <la biosfera
[Lo nqrua n ,lr1li
Jocnick, 1987: 115).
â

(

. .;-,
'· \1

Apresentam
ainda, urna alta produtividade
de biomassa
vegetal
d u r a n t o o ano intuira.
Corcn de 23.9
t.o no Lad an n nu a s , cm môcl La ,
cornpa
z ad a s u 13 t o no Lad a s d a s f Lo r e s t a s d e áreas c.cmpo r ad o s .
í

Niio obstante, as florestas pluviais produzem apen.:is uma
guan
b Loma s s a um pouco ma i s cl o que a que se decompõe
d La r'Lame nt;o
Isto indica uma rociclag~n bastante efetiva mas frfigil.
t Ld ad c de

Mudc:inçns
dc srno t omc n t.o ,

na composiçüo da

levam
a muda n a s na
Is to a f o t a não só o vapor
ç

flora

p r'o po r
a tmos f

ç

de florestas
ào da

pluviais,

um.í.d
ad o ev apo r ad a e

pelo
l:rans

io

r ico, mas t.11111.JGm o
cq ui Lí b r
energético na atmosfor.:i., fato que pode ter conscquênci.::is no clim~ não só
da Am;:izônl.i como <lo outr.:1s regiões.
p l r ad a .

ô

I .· ·

l/

~~
~
h1111l.,,~o
f

FUNAI
N;tl 11111:11
• •

do fnlll11

~

•

O impacto do desmatamento sobre o ciclo llidrol6gico significa
o desarranjo <lo eguilibrio cncrg6tico da at1nosfera al6m de causar a per
da biolõgica de espécies iinicas.
Por ser uma· área isolada e ainda virgem, h5 abundância
caça, pesca e produtos da floresta, aspectos ligados aos }15bitos a
t.umo s do

fedo

MENI\Hl\GNO'l'I.

O Posto Ind-igcna KUDENI<OKRE possui um Indigonista que é.o Chc
Posto, um 1\tcndente de Enfermagem e um 1\uxiliur de Sertanista.

No·Posto de Pukanu~ encontra-se um Atendente de Enfermagem
um Auxiliar de Sertanista.

e

Os dois Postos possuem pista de pouso, rádio transceptor
energia elétrica.

e

III

fT)

povo

de
cos

-

CONCLUSÃO

Até .JJ?-~ esta r e a indígena denomin,g_va-se
'ºl\.QLMENKRl\gNOTI
composta na época pelas altleias Bnú ao norte e Menkragnoti ao sul,
igarapé Garça, afluente do rio Chicbá.
â

no

Atualmente
a aldeia Menkragnoti do igarap~ Garca encontra
se abandonada e frequentada apenas para a coleta de produtos das velhas

roças.
os HENKRl\GNOTI constituom hoje duéls aldeins denominadas
Puka
nu e l<ubcnkokrc, sendo esta última mais numerosa e cm dia com suas tra
diçõcs,·115bitos e costumes.

(

·~

Considerando a i<lade avançada de BEOGOGOTI, wn dos últimos lí
deres tradicionais Kayapõ e o surgimento <lc pelo menos mais trõs
lid~
ranças dentro da aldeia tlc Kubcnkokrc, õ de se supor futuras cisões
i
constituiç5o de novas aldeias
pura o desenvolvimento
das socie<lades de
homens emergentes.
Além desse fato que lhes confere curacl:erlsticas de seini-nôrna
des, a oscilaç5o de oferta de alimentos (caça e coleta) para o que
d~
s envo lv cm Lo nqa s camí.nh ad a s e ao s Lrnpa s s o s políticos internos, nli.:im-sõ
a s r-o La çôos com a s o c Lod nd o envolvente como frontes pioneiras d e o cup a
câo e a pr p r La as n s t.ê nc La <lo qov c r no d o Lo r m í.nu nd o locais
d o e s s o n t a ::
ó

í

men t o , p a r a co n f i<JU r a r o tcrr

cão

Lmcmo

r La L

i t

ó

r J.o q uo ho j e se

ap r c s on t a como do o cup a

.MENI<JrnGNO'l'I.

n o s c a Eorma

G que

uo

1o'n00

do

t ompo , v êiu s o nd o co nt. do s com o

advento dos Postos Indlgcnas e pola ocupaç5o da rogi5o

í

po~

brasileiros

não-inuios.
EsscncialrncnLc caçauorus e colotorus, a pesca e~ ~~ricultur.:.i
constituem ntivi<laucs do subsisl6ncia complementar cm tempo tlc escassez.

~~
~

FlJNAl

l'u111b<;:lo N:1\'11111:II 110 l11dl11

mente o território

do grupo, po r qu e as ·cnçada s, os a c ampame n tos para
CQ
l c t n de p l umri r i a , c a s t a uhc s , côco o n t r c d Lv o r s o s outros
Lt.o n s ,
do t o r m],
1w111 lonqos
t r a j c t o s de pe r a mbu La çji o o o estabelecimento
de locais
efitt:·.i:1
té<,Jicu~; de o qu i e Lç iio d o n t.c s um t c r i u Ls •
A r e p r od uç ào d a s condições

de

s ob r ev

í

v áuci a b i o l óq i c a e

cul ly

é a r o z o d a o p r o p r' i nçi.Ío elo t.o r r :i tório
como
tal , o s ig n i f i e o d o
do
un i v c r s o de r i t ue i s , de r el.a
o s sociais, de manifestações
de cunho
1116
gico
- religioso,
e11J:im, d a con s t Luu
ào do .i nd i.v Lduo t a I qu a I n
cxpc~
r aI

â

çó

í.ç

tativu

do padrão

MENKRAGNOTI,

Isto posto torna-se

necessário

garantir

ao Kayap6

MENKRAGNOTI

limites
ao avanço das frentes
de ocupaç5o, a preservaçiio do
patrini6nio
em flora e fauna, do pntrim8nio l1ist6rico do grupo b~sico ~ sua identidª
de, e espaço de possíveis estubelecimento
de aldeias proporcionando
1:1
· . ._J..~ ·, oc upc ç o e risca lização
eficaz e reproduç5o
de a s pe c tos cu l L u r a s
t í p.i
à

í

'COS.

Essns
t e r r e s forarn c oriqu i s t acl a s por eles,
njio só por !',erem
os
p r i rnc ir o s habitantes
d o La s , mas t o mbé m porque Lmpo d i r am a fixação
de
outros grupos indígenas e de seringueiros,
garantindo
o espaço de
uncc2
tralidade vital~ sua din~mica de adaptaç5o ao ambiente.
Caracterizada
a ocupaç~o
imemorial da ~reu
pelos
MENKRAGNOTI,
e de forma permanente,
sua posse e usufruto ll1es -~ garantido
e se encon
tra µcrfeitnmente
respaldados
nos termos da Constituiç5o
Federal,
artigo
231.

!'•

De s s a forma oo n s Ld e r amo s qua a a tua 1 proposta para
demarcação
a t e nde aos anseios da c omu n i dn d e incl í vena,
12. 09. 91, seus pré-rcqui si tos ele
s ob r e v i
v&ncia biol6gica e cultural e as exig~ncias estabelecidas
110 Decreto
ng
22 de 04.02.91 que disp5e sobre o processo ad1ninistrativo de demarcnç5o
de terras
indígenas.
da Área Lnd igena
MENKRJ\GNOT1I,
con f o ruic termo de anuênc Lo de

.,,1

l\ssim sendo,

concluimos

pelo aproveitamento
no D.O.U.

Li m.it a âo d a cirea em apreço, ·su.:i publicação
do Processo ao Minist~rio da Justiça.
ç
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MJ\~<Ç(~'l'ONIO

DO E.

Sl\NTO

,,,<sociólogo-DID/SUAF-

dos estudos de dg,
e
encaminhamento

~~
~

FUNAI

.

l'u111l:u;:lu

. N.u.

1011.11 1lo1 l11itl11

PARECER N9

.

.

Em .:lO elo setembro

.

J,,~,:

015 / CE!\./ 91
do

l~,; re v1(,wcln

Sup~d1~
Fundlllrl

19 91

011!0 do Anunlo•
a SUAF/FUNAI

Proc.FUNl\I/DSD/1458/82
(Vls.
I e II),
0144/86
e MJ/2215/91-Dcnominaç.:Ío
i.q
MENI~Rl\GNO'l'I. Grupo: Mc.:~nkrt1cJnCJti.
p
r
(1990).
Tronco
Linguístico:
r•l,Jçro Cc. LoceLi.znçiio : Munidpios
de J\llamira
e
São Félix
do Xingu/Pll.,
M~tup5
e Peixoto
d o /\zcvcdo/M'l'.
Situ.:iç5.o
F'und Lâ
11.rea

Lnd

e

n

a

Po

ria: idcntificuda, delimitu<lil e intctditndu. pela
1 -

.

l.,_,.

u

La

ç

âo

498

uub

í.t.ant.c

s

FUN/\!.

HISTÓRICO

Os MENKRAGNOTI
originam-se do grande
grupo
Kayap6-Gorotire
atrav6s de cis6cs comuns 11csta etnia,
fonnou os v5rios grupos
Kayap6
je encontrados nos Estados
do Parã e Mato Grosso.
Os KayupÓ

estendiam-se,

segundo

do PD.rã e Mato Grosso{1723/1916/1910),
e Norte de S3o Paulo (lOOG/1816).

Kurt

Goi5s

que,
ho

Ní.rnue nd a j ii , pelos Estados
(1743), Triângulo
Mineiro

A primeira experiência de aldeamento, em face da chegada
das
frentes
de o cupa cfio no seu cx t.e nso território,
deu-se
em 1897,
na r ed u
çiio de Concciç.3.o do l\::::-a9uaia promovida
pelo
Frei
Gil de Villanova. l\.
períência
foi letal
pélra os i.ndios, dos quais nenhum sobreviveu;
serviU
a p en a s para
dar origom
à cidade
de Conceição do tsx aguai a.

ex

••

Os MENiml\GNO'l'I co n s ti t u ern um sub-grul?o
<los Kayapó
setent
r í,o
na
s
Lo
c
a
Lí.z
ado
s
zrt
ua
Lnic
nt;o
cm
t
r
s
aldeias:
KUBENKOKJIB:PUKJ\NU
e
131\Ü.
·--=-í

ê

1890/1900,
do grQnde
grupo KaynpG
Riozinho,
afluente
<lo rio
Xi11~u
d110e s Loc a ndo-cs e pa r a uma regi ão de campos, ao norte· do baixo r Lo J ar Lua ,
gr.:1nde c arupo " onde f c a a aldeia dos f:splritos (Kl\PO'l'), que
co ns Ld e
Gorol:.it"e,

Separaram-se,
Lo c a Lí z ado

por volLa de

n a r<.:HJiÕ.o do

alto

í

\.._;,

ram corno sua éllc.lela ancestral.
1\té

1930,

c ed ad o de homens,
( gente
toda
pr ot a ) ,
í

r··

na .

MENKH/\GNO'l'I H-1EKRKGNO'l'I)
d a ndo o r Lqom , o t r avê s de
chrunado s do

era

o nome de uma única

uma cisão,
aos
'l'XUCl\.RH.l\MÃE( gente.! s cm arco)

so

MEN'l'Ul~'l'IRC
po los
Juru

,,-J

dia

. Ncs ta. époc.'.l, chegaram
~1 controlar
um ter ri tôr lo que se
cs tcn
do J amax í,m ( a f Lue nt;o do 'l'apnjóa)
e r. io Curuá (u 1: Lue nt,e do XÍll':JU) utc
co bo c o.í r aa dos rios
I:c ir i e J ar Ln a tr Lbu t â r ios do Xi ngu •

••

().S

"

d ad c s de
KHETlHI:.:.

l\l:Ó 19'10, os MENKU\GNO'l'I e MEN'l'lll(TI1\E r op r cs ent.nv om duas socic
homo na b ab Lt a n t o s Ue uma iuo smu aldeia,
chefiados
por KlU::MOR

--=:-

Ilavcndo urna c.i.u5o cm 1944, I(H.fü·1ÔR n compc nlrado
clro f c Menkr.:Lqnoti
o c r ev c s s o u o Xd nq u , cumo oc~;l:o,
--di
ent r o os 1: Lo s Xi n.ju e Ll.bo r d aclo , Po1· sua vez,
KHl~'.l'IHE

por DBOGOGO'l'I
,
Ln s t. a Laudo
- st•

a Lu a I

..
r19.tu-.$e

com seu

grupo p~~a o ~lta rio Iriri.
E1n 1952/SJ
na o l.Lu r a d a. c a cho c Lr a Von
MENlm/\GNOTI o MENTU!-~'l'IW~ for um con c a ct.ndo s polos

e

M.:u:ti us no XJ.ngu, (Jrttpus
Lrm.io s Vi l Las uous •.

~---~2,,I-~

[.'

r'--

•

SERVIÇO PÜBLICO FEDERAL

ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO

.•.

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA

DOUTOR

JUIZ

FEDERAL

DA

3!! VARA

DE MA TO GROSSO.

1. J. Defiro conforme requerido.
2. Manifestem-se os autores sobre

as contestações e documentos apresentados
pelas rés.
Intimem-~e.
Cuiabá,Z.J /O=t/"15.

- ;f,~RA)

/

Processo nQ 94.562-8
Ação

: ORDINÁRIA

DE INDENIZAÇÃO

PI DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA
Autor
Rés

ALTAIR

ANTONIO

FLORIANO

E OUTROS

: UNIÃO E FUNAI

t

A
UNIÃO FEDERAL,
por seu ProcuradorChefe neste Estado (ut art. 9Q, § 35?, LC 73/93), infra-firmado, nos

•.

autos em epígrafe, comparece diante do Egrégio Juízo de Vossa
Excelência, para re-rattticar a peça contestatária em seu item 13,
Última linha, requerendo que, onde se tê 11 ( ••• } atos detentores a
opor e/ou domínio sobre terras indígenas, leia-se " atos tendentes
a opor posse e/ou domínio sobre terras indígenas".
Outrossim, requer a desistência dos pedidos
de chamamento do processo a ordem, formulados através da petição
protocolizada em 07. 06. 95 (ftsmjJ<t(;.J e através da CONTES TACÃO
..

,

VJ')1{

•

SERVIÇO PüBLICO FEDERAL

ADVOCACIA - GERAL DA UNIAO
-Itens

da União
fls.

(fls .IJ'3~3},

protocolizada

em

17. 07. 95, face

recebida somente nesta data, de que o Advogado-Gera/

informação,

de

11011

1 a 3 e 14,

foi
129,

sim devidamente
ao contrário

do

intimado
que

faz

(pessoalmente)
crer

a simples

do despacho
leitura

dos

autos.

N. termos,
a. deferimento.

Procuradoria
Grosso,

em Cuiaba,

da

União

no

18 de julho

LEITE

Procurador-ChéM'cJA \União/ M T.

•• •

•

Estado

de

Mato

dos Au-!o~
··í
1
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Fundação Nacional do lndio
MINIST:S:RIO DA JUSTIÇA

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO-FUNAI, Fundação Pública,
por seu advogado, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, Processo nQ

94.562-8,

que lhe move ALTAIR ANTONIO FLORIANO e OUTROS, vem, respeitosamente
presença de V.Exa., em função dor.
que se segue para ao término

despacho de fls.

a

aduzir

o

REQUERER.

Nada de novo trouxeram os Autores ao carrearem

os

documentos anexados a replica, estamos a tratar da Ãrea Indígena MENK~
GNOTI, como pode ser constatados através do mapa de fls. 106, este, car

.

reado pela Ré •
Vale resaltar, se fizermos uma comparaçao com o

ma

pa de fls. 238, trazido pelos Autores, observaremos que a Área Indígena
MENKRAGNOTI

faz limite, na parte superior da Área Indígena CAPOTO,

lo

cal onde afirma os Autores encontrarem-se as áreas "sub judice".
Afinal, melhor dirá a prova pericial tanto antropológica como a técnica-avaliatória no que concerne a ocupação indígena'
na região e a localização exata das terras "sub judice".
Rua 8 - Quadra 15
Centro Político Administrativo
CEP 78050~900 - Cuiahá - MT

GJ

•

~

G

Fundação Nacional do Indio
MINIST~IO

"

fls.

DA .JUSTIÇA

Isto posto, REQUER

a V.Exa., o prossegu.imento '

do feito, com a conseq'u.ente improcedência da Ação.

Termos
e.

em
r,

que,
m,

Rua 8 - Quadra 15
Centro Político Administrativo
CEP 78050-900 • Cuiabá • MT

02

Fundação Nacional do lndio
MINIST:&!RIODA JUSTIÇA

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3e VARA

,,.

...

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO-FUNAI, Fundação Pública, por
seu advogado nos autos da AQÃO OIWINARIA, processo nQ 94.562-8, que lhe move. ALTAIR
ANTONIO FLORIANO e OUTROS, vem, respeitosamente a presença de V.Exa., IIQUERER seja
produzádo provas pericial, testemunhal e depoimento pessoal dos Autores.
No que concerne a prova pericial, esta Histórico-Antropológica, poderemos concluir pela inclusão ou não das terras "sub judice" no universo tradicional de ocupação indígena, nos termos do art. 231 e seus parágrafos da
Constituição Federal, via de conseqUncia área de domínio da União Federal.
As testemunhas, caso persista dúvidas quanto a ocupaçao
indígena na região após a elaboração do laudo pericial, poderão dirimir dúvidas

em,

relação a ocupação indígena e outras posses na região.
Depoimento pessoal dos Autores, são próprios para avaliarmos o grau de

'
conhecimenko

da ocupação indígena na região em espcial no imóvel'

"sub judice".
Termos em que
e.

r.

m,

Cuiabá, 05 de feverei
Rua 8 - Quadra IS
Centro Político Administrativo
CEP 78050-900 • Cuiabá . M

"

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
3ªVAR.A

AÇÃO ORDINÁRIA
PROCESSO

94.0000562-8/ classe 1400

JUIZ

ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA

AUTOR:

ALTAIR ANTONIO FLORIANO, ARCÂNGELO BARZAN NE'TO,
VALERIO BARZAN, LUIZ DEL SANT, JOSÉ MOACIR
FLORIANO, JAIRO FRANCISCO MIOTO e CELSO ANTONIO
SILVA SANTOS.

RÉ

UNIÃO FEDERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO - FUNAI/MT.

SENTENÇA
Vistos, etc.

•

É consabido que a ação de desapropriação indireta, ajuizada
como sucedâneo da ação reivindicatória não oponível contra bem público, é
ação real (STJ, RESP 5613/PR, DJU/I, de 26/11/90), e, portanto, à sua propositura
estando legitimado apenas o proprietário do bem imóvel. A propriedade
imobiliária, por sua vez, comprova-se pelo respectivo título registrado no
Registro de Imóveis, a tanto não bastando o título provisório expedido sob
condição resolutivo, até mesmo porque não se apresenta como instrumento
apropriado a descaracterizar o domínio de quem tenha outorg~
1

/.1

,

\O

documento.
Em face disso, restando ínconteste nos autos (fls. 169/170) que
os Autores LUIZ DEL SANT, JOSÉ MOACIR FLORIANO, ARCÂNGELO BARZAN
NETO, ALTAIR ANTONIO Fl.ORIANO E VALÉRIO BARZAN, e respectivos
cônjuges, não comprovaram a propriedade do imóvel, impõe-se reconhecer
serem carecedores de ação, por ILEGITIMIDADEATIVA 11AD CAUSAM 11•
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem mérito, com
fundamento no artigo 267, VI, §3:', do CPC, com relação aos mencionados
Autores.
Condeno cada um dos Autores em honorórios de advogado
que arbitro em R$ 100,00, para a UNIÃO e para a FUNAI, na forma do artigo 20,
§ 4:', do CPC.
Custas pelos Autores.
Deverá a Ação prosseguir regularmente com os Autores JAIRO
FRANCISCO MIOTO e CELSO
ANTONIO SILVA SANTOS (fls. 144) .
.
i

P.R.I.
Cuiabá, 28 de junho de 1996.

349/95

ilegdesa

2

Processo: 94.0000562-8 / Classe 1400

.

MMDD JUIZ FEDERAL 3a. VARA/MT
JUSTIÇA FEDERAL/MT

AÇÃO ORDINÁRIA N. 94.562-8

I!

POR ESTE INSTRUMENTO DECLINO DA PERÍCIA RELATIVA AO
PROCESSO N.
( ago/97

a

94. 562-8,

ago/98)

(STUDIES ON

,

HUMAN

FOODPLAINS)

DO

TECNOLÓGICO

BRASIL

ESTAREI AUSENTE DO

POIS

PAÍS

FACE AO CONVtNIO DO PROJETO SHIFT
IMPACTS

CONVtNIO

ON

DE

TROPICAL
COOPERAÇÃO

(UNIVERSIDADE

FORESTS

AND

CIENTÍFICO-

FEDERAL

DE

MATO

GROSSO)-ALEMANHA (UNIVERSIDADE DE TUEBINGEN).

SEM MAIS PARA O PRESENTE, COM ESTIMA E APREÇO

•
~

PIVETTA
ANTROPOLOGO PERITO
CUIABA, 1995

;-

.'

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Fundação Nacional do lndio

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3il VARA

•.....

·'t

P.or seu advogado,
FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO-FUNAI ., FUndação

-9:

PÚ

l;>lica, nos autos da,, AÇÃO· OROIN~Iq'A, proces~o no.
~··s6~-B, q~e j
,lhe move JAIRO FRANCISCO'M!OTTO FERREIRA E OUTROS, vem,· res -i· ·!
peitosamente
'a presença
de V- .• Exa ..·, · em consonância
com o
x,
~
, .
.
despacho de fls •.
, discordar"dos honorários-ofertados pelo

''e-~pert•t antropóiogo', ·-~q..ja vis.ta' encontrarem:--se. pr.ofundame~te
levados a vista dos'pratiçados em estudos semelhantes,
como.
pode ser observados
na.s p~opostas
ap~esentadas. pelo mesmo p:c·ofission4i nos autos das 4ções ordinárias
visando periciar
o
mesmoPARQUE NACIONAL DO XINGO, como ora carreamos, fOrtanto,
~·e R E Q u E R Sf-'oja os honorJ.rios- a.rbitrados •

.

..

_.•..

i

.

t - __.._. . .__ - - -•- '

_ _: ~-•.. -r

.
•
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
PROCESSO nº 94.0000562-8 .

\

•

...

Decisão.
I - Trata-se de impugnação da proposta. de honorários
periciais .
Anolisundo-c vejo que a par de a proposta estar bem

Iundorn-ru.r-kr, roolm=nte distou Ivrskmte do valor cobrado em diversas
outros pPrk-k1s id,~·nticas,C'01)10 se vê nos documentos de fls.288/296.
Fm razão disto, mantenho íntocndos os itens referentes
às d=epesoa, rnrrs r=duzo pela metade os honorários propriamente ditos,
com o qu= re ch=qco um valor total de R$ 8.945,00, mais do que suficiente
poro condíqncrme-nte remunerar o profissional em questão .

lI - InlimE>-se a Ré rlJN .\I o depositar integralmente o valor
Jt>G hc. 11111L11 los no i ,rrrm dt.! l~ diu~
1

J k1 .:ít"'qte'-nd _r, de ~11..me-r.e data para início dos
lrol . tll1r,~. h1tht1rn d) o l'<-•ultJ t~ qr; p11rt~~Ili

!V I \

<lep,,~Jtq.t,,, ta t r:,

1

1

G dderidu

d· ·~:, l·~ jú t) levcmtQmf.-.:.nto de 50% do valor

do H=ritn.

\,' ( ' I ,rr.1:.t) parcr c- mc;lt 1s~in dos t robclhos fica fixado em
.•.

70 dias

.•.

VI !11timt"'tn-SP. .

': wJ~,.
(

~

;:hd"~f

,wi,o do 1098.

' .. · l..- \ ·"!\ . ~(/

~- ---~

CI::Sl\R
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...._ .....
-BEARST

AlJGUSTO
!ui:,, Fedf:retl Sui lRtituto

J~i Varu/lv1T

--

--

:João !Batiita !BE-nE-ti
ADVOGADO

EXCELENTISSIMO

SENHOR

DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3ª

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM MATO GROSSO

Processo: 94.00562-8

J

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA e Outros,
através de seu procurador infra-assinado, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA que promove contra a UNIÃO
FEDERAL, processo à epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, face a:
impossibilidade do assistente técnico anteriormente indicado de desenvolver os seus trabalhos,
indicar na mesma condição o sr. VALMIR ANTONIO DE MORAES, engenheiro
agrônomo, inscrito no CREA-MT sob n. 4.380/D, residente e domiciliado em Cuiabá (MT),
que prestará compromisso perante esse r. Juízo independente de intimação.

Termos em que,
P. E. Deferimento.

Cuiabá, 30 de março de 1998.

G9

PODER JUDICIÁRIO
.•.

JUSTIÇA FEDERAL
PROCESSO nº 94.0000562-8 .
Decisão.
I - Trata-se de impugnação da proposta de honorários
periciais.
Analisando-a vejo que a par de a proposta estar bem
fundamentada, realmente distoa bastante do valor cobrado em diversas
outras perícias idênticas, como se vê nos documentos de fls.288/296.
Em razão disto, mantenho intocados os itens referentes
às despesas, mas reduzo pela metade os honorários propriamente ditos,
com o qu; se chega a um valor total de R$ 8.945,00,mais do que suficiente
para condignamente remunerar o profissional em questão .
II - Intime-se a Ré FUNAI a depositar integralmente o valor
dos honorários no prazo de 15 dias .
III - Na sequência, designe-se data para início dos
trabalhos intimando o Perito e as partes.
I

IV - Fica deferido desde já o levantamento de 50%do valor
depositado em favor do Perito .
V - O prazo para conclusão dos trabalhos fica fixado em
70 dias.
VI - Intimem-se .

.
Juiz Federal Substituto
3ªVara/MT

.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Fundação Nacional do lndio

EXMO. SR. DR.

nnz FEDERAL

DA 3ª V ARA

J. Defiro a dilação do prazo por mais trinta
dias para que a FUNAI efetue o depósito dos honorários periciais, confor~~ requerido.
ntime-se.
t:uiabá, 30/07 /

eesor

d[ugusto ~earsl

Juiz f adercl '::u'.;~ti!utnda 3". Vi;ratMf,.

~

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍND/0-FUNAI,
Fundação Pública, por seu Procurador no autos da AÇÃO ORDINÁRIA, processo
n.º 94.0000562-8, que lhe move JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA E
OUTROS, vem, respeitosamente a presença de V.Exa., expor para ao término
REQUERE~
.
,•

~

Requeremos o recolhimento da quantia devida ao
"expert" antropólogo para realização da perícia Histórico-Antrpológica, a nossa
administração regional, entretanto, eni face da absoluta falta de recurso, foram

solicitado a administração central em Brasília/DF.
Do mesmo modo, aquela unidade administrativa vem
sofrendo sérios problemas financeiros, dificultando o repasse dos recursos
destinados ao pagamento do ato processual requerido, sendo certo que estamos
depreendendo todos os esforços necessários para que possamos cumprir
satisfatoriamente as obrigações concernentes da prova, de capital importância à
definição se as terras "sub judice" encontram-se inseridas no universos tradicional
de ocupação indígena.

_,..

Com efeito, se R E Q U E R a V.Exa., conceda a
Ré o prazo de mais 30 (trinta) dias a fim de que recolha os honorários devidos ao
"expert" antropólogo.
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~ SIAFI99-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL}~~~
12/05/99 18:59
USUARIO: MORAES
DATA EMISSAO
12Mai99 TIPO DE OB : 11
NUMERO : 990B00245
UG/GESTAO EMITENTE: 194028 I 19208 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-CUIABA/MT
BANCO : ©01
AGENCIA: 2128
CONTA CORRENTE: 997380632
FAVORECIDO
: 2©5716820-49
- EUGENIO GERVASIO WENZEL
BANCO
104
AGENCIA: 2317
CONTA CORRENTE: 76023
NUMERO BANCARIO
: ©01148619-8
RE©©050
PROCESSO: 470/AER CGB/
INVERTE SALDO : NAO VALOR:'
8.9©1,0©
OBSERVACAO
PAGT. HONORARIOS PERICIAS - PROCESSO 94.©©©©562-8 - JIRO F. MIOTTO FERREIR.~ E
OUTROS.
EVENTO INSCRICAO 1
510085 99NE©0266

LANCADO POR:

INSCRICAO 2

1'1696495191 -

CLASSIF.1 CLASSIF.2
334-9036©6

MORAES

PFl=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 194028

VALOR
8.9©1,©0

12Mai99

18:12

-

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1 C: INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
í
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INTIMAÇÃO
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PROCESSO Nº
Autores
Rés

FINALIDADE

INTIMAÇÃO do Sr. EUGÊNIO GERVÁRIO WENZEL de que foi
designado o dia 10/09/99, as 12h30min, para o início dos
trabalhos periciais nos autos supra mencionados.

ANEXO

Certidão de designação de data, a qual deverá ser devolvida
com o seu CIENTE, através do Telefax n~ 642- 1583 3~ VARA

SEDE DO JUÍZO

!'

94.562-8 -AÇÃO ORDINÁRIA/IMÓVEIS- CLASSE 1400
JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA e OUTRO
FUNAI e OUTRAS

Seção Judiciária de Mato Grosso, 3ª Vara, Av. Historiador
Rubens de Mendonça, 1731, Centro Empresarial Paiaguás,
nesta Capital.
Cuiabá (MT), 20/08/99.

t:

-~~~~
BENEDITA A. BARROS DE OLIVEIRA
Diretora de Secretaria da 3ª Vara/MT
í
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ADVOCACIA-GERAL
DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JlJIZ FEDERAL DA 3ª VARA DA
SEÇÃO JUDICIÁRJA DE MATO GROSSO.
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A UNIÃO pessoa jurídica de direito público interno, por
seu Representante Judicial, designado na forma do art. 69 da Lei Complementar nº
73/93
(ut Portaria nº 285/93, do Advogado-Geral da União), abaixo-assinado, nos
autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para
manifestar ciência da designação do dia de 10.09.99, às 12:30 horas, para início dos
trabalhos periciais.
Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso, em
Cuiabá, 25 de agosto de 1999.

/ j6Á BIS~ 70.299

·

Pc,\Jv:,.._. ~ÍL>-,,. ~d,t. L

MARIJ\ LUCIA. ROCHA LIMA
OAB/MT 3324
MLRL/wcsd

Rua 06 - Quadra 15 - Centro Político Administrativo - CEP 78.050.930 - Cuiabá-MT
Fone (065) 644-1877 - FAX (065) 6442582
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PROCESSO Nº : 94.0000562-8
;\ÇÃO
: ORDINÁRIA
AUTOR
: JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA e OUTRO
RÉUS
: UNIÃO E OUTROS

Reoresentante Judicial da União/MT
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PODER JUDICIÁRIO

•.

JUSTIÇA FEDERAL·
SECRETARIA DA 3ª VARA

MANDADO DE INTIMAÇÃO
(1.485/99)

DESTINATÁRIOS

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, na pessoa do seu
representante legal, com endereço à rua 08, quadra 15, CPA; e
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO -INTERMAT, na
pessoa de seu representante legal, com endereço no Centro
Político Administrativo, CPA, ambos, nesta Capital.

FINALIDADE

INTIMAÇÃO de foi designado o dia 10/09/99, às 12h30m, para
o inicio dos trabalhos periciais, nos autos da Ação Ordinária nº
94.562-8, proposta por JAIRO FRANCISCO MIOTTO
FERREIRA e Outros contra UNIÃO FEDERAL e Outros.

SEDE
DO JUÍZO

Seção Judiciária de Mato Grosso, 3 ~Vara, Av. Historiador
Rubens de Mendonça, 1731, Centro Empresarial Paiaguás,
Bosque da Saúde.
Expedi este mandado por ordem do MM. Juiz Federal da 3~
Vara, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça.
Curabá, 20 de agosto de 1999.
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BENEDITA A. BARROS DE OLIVEIRA

Diretora de Secretaria da 3~ Vara/MT

