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Este resultado de pericia refere-se ao imóvel deriomí.nado 11o·ór- 

rego da Matau localizado no Municipio de Diamantino, neste Es- 

tado, da AÇÃO C!VIL ORIGINÀRIA N2 318-1, proposta por FRANCIS~ 

,-, .. CO·GARCIA DE OLIVEIRA e sua mulher, tendo como litisconso~te ·'· ~- . 
< 

.o Ee tado do Mato Grossso e Réus: União Federal e Funda9â'.o.Ja:- 
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cional do Indiq/FUNAI. 
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Darci Luiz Pivetta 
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RELATIVO AOS QUESITOS DOS AUTORES 

A) Se a área de terras dos autores conforme documentação exp~ 
dida pelo Estado de Mato Grosso, encontra-se dentro dos li 
mites da Reserva Indígena Pareeis? 

-Sim. 

B) Se a área de terras dos autores, na conformidade do· titulo 
definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, situa-se 

dentro do perímetro considerado de Àreas Reservadas? 

-Sim. 

C) E quando referido perímetro foi transformado em rárea re - 
servada? 

\ 
f 

' f , -O Dec~to de criação da Reserva Indigena Paresi 

de Nº 63.368 ~ de 8 de outubro de 1968. Cf. art. 12 letra g. 

D) Se em alguma época a União Federal ou a Fundação Nacional 
do Indio, ou antecessora sua deu conhecimento ao pÚblico 
quais seriam as ráreas de habitat imemorial? 

-Em 8 de outubro de 1968t pelo Decreto de criaçao 

da Reserva Indigena Paresi, foi dado ao pÚblico 
; ., 
i 
! 
j 
l 

conhecer o ter;itÓriida 

E) Se a área dos autores encontra~se fora dos limites da á 
rea de habitat imemorial? 

sociedade fAQ.ES i • 

-Não. 

F) Se PRECISAMENTE na área dos autores quando da transferên 
eia da mesma do dominio pÚblico para o privado feito pe 

lo Estado de Mato Grosso aos primitivos adquirentes exis 
tiam dndios nela localizados permanentemente? 

-Segundo informações in loco a área era habitada 

em 1910 pelo cacique IANAHIRI. Após seu faleci- 

men~o, foi sucedido por Matias TOLUIRI. Após a 

sua morte foi sucedido por ZOLUIMARf, sendo o 
~ kior 

d . d ~B . . h . e_. . . . . :r. mesmo suce 1 o por ,- •• r-r-e a r-a,n ªl . · . ; __ . _. ~ 

·.·Benedito residiu no local até 1972, ocasião 

em que se tranferiu para o local chamado MATAQUAQU! 



RE. Nesse período portanto, a área em questão esteve ocupada 

permanantemente ou seja de 1910 a 1972. 

G) Se precisamente na área dos autores quando da transferência 
do domínio pÚblico para o privado existiam ri.ndios que ape 
nas por ela perambulava? e Quais as provas concretas da 
pseuda permbulação,apenas? 

-Segundo a cadeia dom{ni~-ocupacional apresentada 
na . resposta anterior.? ~ocupada por. unidades 
familiais da sociedade Paresi, na época da trans 
ferência do domínio público para o privado. 

H) Se na área sub-judice, ou seja precisamente na área dos 
autores, na época da alienação feita pelo poder pÚblico 
ao domínio privado naõ existiam ri.ndios? 

- Segundo a legislação existente na época(Consti 
tuição Federal, 1946, art. 216) deveria serre~ 
peitada a posse das terras de .. selvicolas que n~ 
las se achassem permantentemente.Dado existirem 
Índios na época da alienação, sendo a mesma in~ 
lienável por força da Lei Maior, como poderia 
ser alienada pelo poder pÚblico ao dom{nio pri 
vado? 

I) Ou ainda se ocorreu com referida área o que ocorreu e o 
corre com tantas outras áreas por este Brasil a fora, on 
de existiu indios? - pois é sabido que até em Jacarépa - 
gua existiu ,indios. etc. etc. 

- Segundo coleta de dados in loco realizada por e~ 
te perito, comprovada por informantes1 a referida 
área em questão esteve habitada permanentemente 
entre os anos supra citados1 

2. - Se quando referida área deixou de pertencer ao domínio 
pÚblico, passando a pertencer a categoria de propried~ 
de privada a mesma se encontrava dentro dos limites da 
Reserva Indígena dos Pareeis? 

A Reserva Indígena Paresi foi criada pelo Decre , - 
to de 8 de outubro de 1968. Em 1.958 a area 
passou a ser propr.iedade .. privada .•. · _ ... , 

3. Qual a superfície da, Reserva-Indígena dos Pareeis? E quan 
tos indios vivem na referida Reserva? - 

A área da Reserva Indígena Paresi é de 556.000ha 
A população residente é de 550 Paresi. 

4Precisamente na área dos autores tudo na conformidade do ti 
' - 
tulo definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso existia 
na época da alienação alguma aldeia habitada por indios de 
forma efetiva, com posse fisica e em caráter permanente? 

Segundo informação oral do Cacique João Garimp~ 
iro, houve ocupação efetiva e,permanente na á - 
rea em questão entre os anos de 1910 e 1972. 

5. Os Índios Pareeis procedem de onde? seus ancestrais de 
onde vieram? ou seus antepassados nasceram na área dos 
autores, precisamente nela? 

Segundo as hipóteses mais recentes e acerca das 
quais há maior consenso, tem-se o seguinte: 
a) o homem não surgiu na América, veio de fora, 

sendo muiwmais recente no NÔvo do que no 
Velho Mundo; 3 



b) a migração mais importante para o povoamento da 
América, mas não provavelmente a Única, foi a 
de elementos asiáticos que vieram em levas su 
cessivas através do Estreito de Bering; 

c)os primeiros contingentes humanos chegaram à A 
mérica na Última idade glacial, denominada Wis 
consin,\ num período que se pode situar a 40 mil 
anos passados; 

d)os pri~eiros migrantes estavam no nível cultura 
de ca.çadores, não dispondo, então, de conheci- .._ , , 
mentos e tecnicas de agricultura, ja que quando 
o homem chegou à América o Velho Mundo não ti 
nha passado do Paleolítico Superior; 

e)os Últimos grupos migratórios foram os dos esqui 
mós, que se radicaram na região mais setentrio 
nal do continente americano. (Melatti, 1972:22) 

Melatti assegura ainda que a origem dos ameríndios 
está longe de receber um a resposta satisfatória e definit~ 
va, se é que algum dia possa ser conseguida. A origem dos 
Paresi insere-se nesse contexto geral e hipotético, da ori 
gem dos ancestrais de todas as sociedades indígenas. 

Segundo os próprios Paresi, sua origem deve-se ao 
Ente Supremo ENORE e começaram a habitar, desde então, o lo 
cal chamado Ponte de Pedra, relativamente próximo à propr~ 
edade do autor.(in Roquette Pinto:1938:133). Ponte de Pedra 
foi Posto da Linha Telegráfica construida por Rondon. 

6. O que aconteceu primeiro, a transmissão do bem do poder 
público feito pelo Estado do Mato Grosso para o domínio 
privado ou a criação da reserva? 

A Reserva Indígena Paresi foi criada em 8 de outu 
, - - bro de 1968, portanto apos a transmissao do bem 

do poder pÚblico feito pelo Estado do Mato Grosso 
para o domínio privado. 

7. Se a Reserva Indígena dos Pareeis foi demarcada pela U 
nião Federal, Fundação Nacional do Indio ou a sua ante 
cessora. 

A demarcação da Reserva Indígena Paresi foil exe 
cutada pelo 9º BEC - Departamento de Topografia 
e engenharia do E~ército - por determinação da 
Fundação Nacional do Indio. 

7.1 - Quando? após a titulação feita pelo Estado de Mato 
Grosso aos antecessores dos autores, ou antes desta 
titu1.àção? 

Encontrava-me na área Paresi emjulho de 1983, d~ 
ta em que foi iniciada a demarcação da referida 

. Jteserva .Indigena e! segundo os_ autos ó.oprocesso 
a me si.ra-' ocorreu apos a ti tulaçao feita 'pe Lo Esta 
do de Mato Grosso aos antecessores dos autores. 

7.2 - Na época da demarcação os antecessores dos autores, 
notadamente o primeiro adquirente já se encontrava 
com sua documentação transcrita no Cartório Regis - 
tro de imóveis competente? 

Sim. 
7.3 - Foram intimados para acompanharem a,demarcação, ou 

tomarem qualquer providên eia? .._ 
Posso testemunhar pessoalmente que se foram inti 



mados para acompanharem a demarcação naõ compare 
ceram ao local para tomar qualquer providência.- 

7.4 - Se a FUNAI ou antecessor seu procedeu o levantamento 
fundiário da Reserva Indígena dos Pareeis? e de que 
forma foi o chamamento dos proprietários de terras 
pela reserva abrangida? 

A FUNAI demarcou um bem da União por ser terra 
ocupada pelos selvicolas em caráter permanente 
e portanto inalienável e primário ou seja que 
não sucedeu a direito anterior. 

7.5 - Se o Estado de Mat? Grosso expediu titul~ definitivo/ 
de Propriedade da area de terra em questao ao primi_j 
tivo adquirente e por forma legal referida proprieda 
de chegou até às mãos dos autores? - 

O Estado de Mato Grosso expediu o título defini 
tivo de propriedade ao primitivo adquirente, no 
período em que estava em vigor a Constituição de 
1946, que é meridianamente clara no art. 216, no 
que tange a uma área não devoluta, porque ocupada... 
permanent~ente por pelo menos dois segmentos( 
os KOZARINI e os WAIMARÉ) da sociedade Paresi(R~ 
berto, 1986:1) 

8. No título definitivo de propriedade expedido pelo Esta~ 
do de Mato Grosso, quando da transferência do domínio 
pÚblico para o privado existe alguma cláusula que exima 
o --Estado de Mato Grosso da responsabilidade de respon 
der pela evicção, ou por perdas e danos, pelo fato de~ 
ventualmente existir indios no lote de terras, ou pelo 
fato do Estado não ter discriminado suas terras? 

O Estado de Mato Grosso transferiu do dom-Ínio pÚ 
blico para o privado uma área que era habitat i= 
~emorial e.,Yermanente da sociedade Paresi: A Uni 
ao autorjzou aos Estados, pela Constituiçao da , / ' ,. 
Republ~ca de 1891, art. 64 a transferencia do do 
m-Ínio e posse de terras devolutas. 
A legislação é clara desde o Alv.ará Rrégio de 
1680; Lei de 7 de junho de 1755; Lei de Terras 
de 1850; Constituições Federais de 1934(art. 129 
l937(art. 154); l946(art. 216);1969(art. 198); 
e Lei 6001 de 1973. Por esta documentação o au - 
torda ação de transferência originária é ores 

. ponsável pelas suas decisões e atos.A Legislação 
sempre tem preservado o direito dos Índios, desde 
o Império, cujas terras eram bens da Coroa. / 

9. Se o Estado de Mato Grosso ao ingressar na lide ctJfendeu/· 
a legalidade dos títulos definitivos expedidos, afirman 
do serem existentes, válidos e eficazes? 

É dificil aquilatar a .que lide os autores se ref~ 
rem, todavia, se for aquela relativa à transferê~ 
eia do titulo do domínio pÚblico para o privado, 
o Estado deveria justificar a legalidade da tran~ 
ferência para não lesar o adquirente da proprieda 
de. 

( . , , 
10. Se a Reserva Ind1gena Pareeis alem da areados autores 

abrange outras áreas de dom:i.nio particular? e qual o 
percentual das de dorrrinio particular? e qu~l o percen- 



tual que na época da criação da reserva pertencia ao 
Estado de Mato Grosso? 

A FUNAI demarcou a Reserva Indigena Paresi, bem 
da Un í ao , inalienável e h~bi tat permanente d<_?s_c__._ <·.,(.;~·: .. ~· 1:. 

sel vi volas. Posto isso, nao havia legalment~~·· ... · · ·. · _ ___. 
, , f Li~ \~------- 

nhuma area de domínio particular na Reserva. 
11. Qual o valor por ha. da área dos autores? e seu valor 

total? Presume-se que deixou de ganhar quanto com a 
criação da reserva? 

O valor do ha de terras na região, segundo in - 
formações que obtive in loco é de CZ$ 1.000,00 
a CZ$ 1. 500, 00. A área denominada 11oórrego da 
Mata11, segundo os autos possui 7.255ha e 5.383 
ms2 e é de valor acima dQ.médiQ... 



QUESITOS RELATIVOS À PROCURADIORIA ~ERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

1) Em 1958, a União já havia discriminado a área de forma a carac- 
terizar a Gleba dos autores como de posse imemorial dos Índios? 

Nãoje, nem havia mister, pois a referida Gleba, en - 
contrava-se em situação contraditória, no que tange 
às legislações vigentes, a saber, referente à Consti 
tuição da República de 1891,art. 64 e Constituição 
Federal de 1946, art. 216. 

2) Houve protesto da União ou do Órgão tutelador dos dndios contra 
a demarcação e alienação da Gleba em 1958? 

A referida Gleba está encravada · -·· . . . . :·.. em terri , , - 
torio inalienavel e de posse permanente da sociedade 
Paresi. Set os efeitos~uridicos de qualquer nat~reza, 
tem por objeto o dom_j..nio, a posse ou a ocupaçao de 
terras inàÍgenas, são nulos e inexistentes, portanto 
no caso não caberia protesto. 

4) Entre que 

3) Qual a região geográfica em que se localiza a Gleba "sub judice11 

A Gleba "sub judice11 encontra-se à margem esquerda 
do rio Verde e à margem direita do rio Juruena;abai 
xo do paralelo 14º e à margem direita da Br 364, a 
pós o Km 406 da mesma1seguindo-se a direção Cuiabá 
Porto Velho. ~ ~ ; 

paralelos geograficos? 
Esta informação já se encontra nos autos do procesr 
so. 

5) Quais os rios próximos da Gleba? 
Os rios mais próximos da Gleba são: Rio\Verde - a 
leste; rio Juruena - a oeste; rio do sabre e rio 
Papagaio. 

~ - 6) Areas reservada, consoante o Estatuto do Indio e a Exposiçao 
de motivos Interministerial N2 62, se confundem com as de pr~ 
priedade. da UniãG_Federal e com as ter~as de posse imemorial 
dos silvícolas? 

Segundo a Exposição de rfbtivos Interministerial - 
11áreas reservadas - compreende as áreas de terras 
destinadas, pela União, em qualquer parte do Ter 
ritório Nacional, à posse e ocupação pelos Índios 
com vistas a permitir-lhes condições de sobrevivên 
cia e de obtenção da própria subsistência".( .•. ) 
"Essas áreas por definição legal não se confundem 
com as terras de posse imemorial dos silvicolas(te~ 
ras ocupadas ou habitadas)". Diz ainda a Lei 6001 
de 19/12/1973, § Único do/art._26 - as áreas reser 
vadas na forma deste artigo nao se confundem com as 
de posse imemorial das tribos indigenas, .•• 
Neste caso o território imemorial da Sociedade Pa 
resi tambémpão se confunde com a área reservada, 

segundo se pode provar, através de vários doeu - 
mentas históricos. Entre eles selecionarei o que me 

/ 

pareceu o mais exato. 

7- 



Segundo a· versão· or-Lg'í na l do autor, temos que, 

"El terri tô!'io de los paressis es t aba determinada en la fecha del pr-í- 
mer conocimiento más exacto de estos indios, al principiar el siglo 
XX, por la region denominada "Serra dos Paressis" extendiendo-se dee-:- 
de el rio Arinós y las cabeceras del rio Paraguay en·1atitud Sud del 
14º 30' de la longitud de 13º 16' al Oeste del rio de Janeiro hasta 
las cabeceras del rio Guaporé e del Juruena en latitud Sud de 14º e 
en longitud de de 14º y en longitud de 15º 58' al Oeste de Rio de 
Janeiro. (Schnmidt:1943:12) .f 

Rondon distribuía as tres facções Paresi segundo o seguin- 
te: 
A) 11Los Kachini tis se extendiam por eL. valle de L rio Sern.í dor-o., aflu 
ente del rio Arinos y por las cabeceras del .rio Sepotuba- y del Securiu 
iná, aluente más oriental del Juruena entre los paralelos de 14º 51 e 
14º 151 y los meridianos de 13º 46' y 14º 301 al Oeste del rio de Ja~ 
neiro. 
B) Los Ua~~à.rés.se extendiam por los dos1rio Verde(TahÚruiná) y Sacre 
(Timalatia) entre los paralelos 14º 5' y 14º 15' y los meridianos de 
15º 9' y 15º 19' al Oeste del Rio de Janeiro. 
c) Los Kozarinis habitaban la divisaria de las aguas del rio Juba, del 
rio Cabaçal, del Jauru·, del Guaporé, del rio. Verde(Tahuruiná), del rio 
Papagaio ( Saueruiná), del rio· Buri ty( Zolaharuiná) / y del .rur-uenat Arràu 
iná), entre los paralelos de 14º y 14º 30' de latitud Sud y de los 
me'r-Ld.í ano s de 15º 9' y 15º 38' al Oeste del rio de Janeiro." (in Schmidt 
1943:p. 12-13) · 
7) A Gleba do autores, na ocasião em que o Estado de Mato Grosso e~ediu 

o titulo definitivo de propriedade, era ocupada por indios? 

Segundo depoimento do atual cacique Paresi- João Garimpeiro 
a Gleba esteve sob ocupação permanente pélos Paresi e segug ,, 
do sua prova1 a cadeia sucessória vai de 1910 a 1972, segun- 
do resposta à questão · F-quesi to dos autores. 

q 



, , 
RESPúSTA AOS QUESITOS HISTORICO-ANTROPOLOGICOS DA FUNAI 

1) Se a região onde se acha inserida a Reserva Indigena Paresi 
é habitat tradiconal de silvicolas? 

A região da Reserva Indígena Paresi é habitat tradi 
cional da sociedade Paresi. 

2) Quais e quantos grupos de origem amerindia vivem ou viveram 
nas terras que compreende a Reserva Indígena Paresi? 

Segundo E. Roquette-Pinto ( 1938: 125-126) "Pare si não ré 
nome nacional; a si mesmo eles se denominam Ariti e 
·só usam daquele apelativo quando estão conosco. 
A tribu acha-se dividida em grupos, que falam a mesma 
lingua e tem os mesmos hábitos. As informações que h~ 
je possuímos acerca desta nação, precisam bem a exis 
tência de tres núcleos aritis: Uaimarés, Kaxinitis e 
Ko.zarinis". 
Que; esta sociedade composta de tres grupos vive e vi 
veu no território da atual Reserva Indígena e para a= 
lém dela foi discriminado na resposta ao ques ..... ~.itO 
nº 6 da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. 

3)Tais grupos étnicos utilizam-se e/ou utilizavam-se da área co 
como meio de subsistência1de sua vivência socio-cultural? - 

A sociedade Ariti(Paresi) utiliza-se da área como meio 
de subsis...:..,}ência(ver Handbook of South American Indi 
ans, 1963:351) como se pode encontrar 11 ••• had large 
fields of maize, beans, sweet potatoes, and pineapples. 
( •.. ) They supplement their diet with wild food plants 
such as cashews, jaboticaba, tarumá, tucum, wild pine 
apples, and many other species" Ainda utilizam o terr!_ 
tório para caça, especialmente no cerrado, mas também 
nas matas gal.erias, que J!.0tdR..fo.,n1 rios e córregos. 
Ex~em da natureza materiais para rituais mortuários~ 
É da natureza da região que. extraem a alimentação pa- . .,, , ; 

ra a dieta ritual pre e pos-parto. E da natureza da re- 
gião que extraem a borracha(leite de mangaba) para fa 
bricação de bolas para jogos de lazer. É daquela natu 
reza especifica que extraem todos os materi8t)-s utili 
zados, além da caça e da pesca1para seus rituais de 
dança que ocorre em cada aldeia(são atualmente 17 alde 
ias esparsas por toda.a área)todos os anos. Enfim é a 
quela natureza fisica Única que lhes proporciona as 
condições de vivência sacio- cultural. 

4) De quando data a ocupação da região, onde se localiza a Re- 
serva Indígena Paresi, pelos silvícolas? 

Pelas fontes historicas disponíveis o primeiro conta 
to com os Paresi deu-se em 1718,. reali~adcjPor Pires de 
Campos. As primeiras coordenadas geograficas foram e~ 
belecidas por Hondon em 1908, comprovadas_ 'E> 

10 
.r, . ? 



em 1,11! por Max ~.1.hmiclt que , , .p a s s o a descrever: 
"The Cashini ti(. J<.achini ti), scattered along the Soumidouro Ri 
ver, a tributary o:f tbe Arinos River, and near the headwaters 
o f the Sep o t ub a and Sucuriu-:,aá Rivers (lat 152 s., long. 58S2 

W.); Waimari who .:: .. lived along the upper Rio Verde and Sacre 
River ;The Co:a::arini., who occupied the region of the wathershed 

. o:f the Juba, Cabaça:f, Jaurú, Guaporé. , Rio Verde, Papagaio, 
Buriti, and Juruena Rivers(lat, 152: S., 592 W.)."(Metraux,1963 
p , 31*9 e Schntidt, 1942). A Reserva atu.al é mais reduzida e recente. 

5) As comunidades tribais que ocupam a área da Reserva Indígena 
Paresi são de ascendência pré-colombiana? 

Segundo Darcy Ribeiro(1957:35) 11111.dio e todo indivíduo 
reconhecido como membro por uma comunidde de origem 
pr~-colombiana que se identifica como étnicamente diver 
sa da nacional e é"considerada ind{gena pela· população 
brasileira com que esta em contato 11• Os Pare si, pos,su.em 
uma l{ngua específica, do tronco Aurak, possuem um terri 
tório proprio, uma organização social, política, econÔmi 
ca e religiosa peculiar, o que os caracteriza como sociQ- 
-d ad e fré-colombiana. 

6) Se por ocasiao da criação da Reserva Indigena Pareai, pelo De 
creto nº 63.368, de 08.10.68, j; existiam indios localizados 
na regiio abrangida pelos seus limites? 

À epoca mencionada, encontrava-me na região e1posso COfil 
provar, que ex í.s t Lam . · · · -- à esquerda e a direi ta da 
Br J641a partir do Km 406 da mesma e1 entre os rios Ver 
de e Juruena e até os rios Papagaio e Sacre próximos de 
Utiariti. Exis-:_}iam Paresi em toda a Reserva Ind!gena na 
ocasião da demarcaçao e para além dela ••• 

7) Se os lndios e/ou as comuni4tdes que ocupam a Reserva Indígena 
Paresi estão liberados do regime tutelar previsto pela Lei 
6001/73(Estatuto do Indio)? 

Não. Jnformação obtida de Daniel Matenho Cabixi - com 
ponente da sociedade Paresi e seu lidere chefe. 

8) Os grupos tribais que vivem na &rea ·_. ·. ·:·r- da' Reserva Indl 
gena Paresi mantim uma organizaç;o . · ._: socio-politico-eco 
nomico que os caracteriza aomo comunidade ind{gena? 

Para que esta pergunta possa ser respondida com rigor e 
prof'l1ndidaJ..t)qualquer pesquisador gasta pelo meno s uma !!:. 
no de pesquisa de campo. Dada a exiguidade de tempo dis 

~ ~ - pon1ve1, ater-nos-emos aos dados dispon1veds de outros 
pesquiaadores, entre eles: A. Metraux, E. Roquette Pin 
to e Max Schmidt. 
1) Há tres grupos distintos : Kachiniti, Uai~aré e Coza 

rini. 
2) A despeito de diferenças dialéticas a lÍngua dos tres , 

grupos e a mesma. 
)) A cultur~ é homogenea • 
.g,) Possuem um cacique geral, · -. · .:- chefes de grupos 

e também de aldeias. 
5) Cada grupo possui o seu xamã, distribuídos igualmente 

conforme a chefia. 
6) O casamento é monogâmico e ~ororal poligÍnico. 
7) O Ente Supremo chama-se ENORE. 
8) Há ritos anuais em todas as aldeias. 
9) Os grupos dedicam-se à agricultura, caça, coleta e 

pesca e domesticação de animais, extração de seringa 
e comércio de artesanatos e produtos(seringa, arroz) 

10) Há consenso entre eles quanto a constituírem-se em 
uma unidade étnica - os Ariti. 

Embora m!nimas, esta$ caracterlsticas indicam que se tra 
ta de uma com .. nidade indígena e no caso •a Pare si. t) 1 
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9) Se a área de terras ("Cbrrego da Mata"), objeto da presente 
- N I • , 

. - acao e habitat indigena e, se como tal, e carac 
terizada pela . ·~· o cup a c ao f'Ísica dos indios; nas formas de 
localizacâo de aldeias, ~rea de perambulacão ou subsist~ncia;./1" 
ca~a, coleta, pesca, etc. 

Att 1972 houve ocupa~ão fÍsica na forma de aldeia. 
A partir daquela ~poca, o local~ ocupado sazonal- 
mente por raias, ca~~, coleta e'pesca. _ 

10) Quais os Índios q~e ocupam a area objeto da presente Afªº 
C!vel Originária nº 318-I/MT? 

~ - " Atualmente a area em questao e ocupada pelo grupo 
Kozarini, historicamente denominador Cabixi. 

11) Se houve abandono espontâneo .d a área em questão pelos Lnd í.o s ? 
Em caso afirmativo, se os indios abandonaram a área em deco 
r~ncia ou ~NX~ forçados pela expansão das fronteiras agro-pa~ 
toris? 

Em princlpio não houve abandono da área. Em 1972,o 
Paresi Benedito deixou de residir na área em questão. 

12) Se a área em lit!gio pode ser conceituada como território in 
digena nos sentidos historico-antropolÓgicos? , .,. .,. " 

A área e terri torio Pare si. Ha uma Â,~~~j.·:,; sequencia 
hist&rica de datas atestando que o território ê Pare 
si. A5sim temos : Pires de Campos-1718(in Roquette - 
Pinto, 1938:27); 1848-Noticias das Diretorias de In 
dios(in Schmidt, 1943:11 e Ferreira, 1848:lO);Karl 
von den Steinem, 1888; N. Badariotti, 1898; Rondon 
em 1907;: Max Schmidt em 1914 e 27; C. Lévi-Strauss 
em 1930. Max Schmidt(1943:129) "Há c~ca de 200 anos 
vive a velha nac-;ro Paresi em contato com os brancos." 
Antropologicamente a sociedad~ que possui um territ6 
rio próprio, fala uma llngua unica, possui uma econ~ 
mia, organiza cão · :sacio-poli tica e religiosa, consti 
tui-se como identidade étnica {mpar1~por que não di~ - " . - ., zer ~ · · _, .. ,__,. ·.,, .. ; que o terri torio em questao e perten 
cente a uma Nacão! - 

13) Se na data da expedicão dos titulas de propriedade pelo Est~ 
do de Mato Grosso aos antecessores dos autores-ano 1958 - já 
exis~iam indios na Jrea abrangida pelos limites da Reserva 
lndigena Paresi~ 

Segundo informacÕes dos Cabixi, que vivem atualmente 
no Rio Verde, na época exi~tiam Paresi espalhados 
em toda a área da atual Reserva e muitos tamblm fora 
dela. 


