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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO , 
JUIZO DA SEGUNDA V ARA 

CARTA PRECATÓRIA 
(Nº 304/97) 

PROCESSO Nº 96.3034-0-AÇÃO ORDINÁRIA/IMÓVEIS-Classe 1400 

'--'' DEPRECANTE : Juiz Federal Substituto da 2ª Vara, Seção Judiciária de 
Mato Grosso. 

DEPRECADO Juiz de Direito da Comarca de Araras/SP 

FINALIDADE INTIMAÇÃO do perito judicial Sr. Eugênio Gervásio 
Wenzel, à Rua Sílvio Luiz Martinelli, 449, caixa postal n? 
178, telefone (0195) 417243, cep 13600-000, em 
Araras/SP, para apresentar proposta de honorários, em 05 
(cinco) dias. 

ANEXOS Cópias da decisão de fls. 214/215, petição de fls. 216/217, 
petição de fls. 219/220, petição de fls. 222 e despacho de 
fls. 223. 

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

Cuiabá(MT), 11 de julho de 1997. 

Juiz Federal Su 
CHNEIDER 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
2ª VARA 

- . .. 

PROCESSO Nº 
CLASSE 1400 
AUTORES 
RÉS 

96.3034-0 
AÇÃO ,ORDINÁRIA IMÓVEIS 
JOAQUIM PEREIRA DE PINHO E OUTRA 
UNIÃO E FUNAI 

2. Entretanto, o Decreto 85.025, de 12.08.80, ao alterar os 
limites da Reserva Indigena Pimentel Barbosa, atingiu a área pertencente aos autores, 
ficando encravado na dita Reserva Indígena, que hoje se encontra sob o domínio da 
Funai. 

_,....._ 

JOAQUIM PÉREIRA DE PINHO e HELENA SPIR 
PEREIRA DE PINHO, beneficiários da justiça gratuita, propuseram a presente Ação 
de Indenização contra a UNIÃO e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 
(FUNAI), amparados em direito de propriedade, dizendo que, em 31.01.61, adquiriram 
de Júlio Bais de Carvalho, que por sua vez adquiriu do Estado deMato Grosso, áreas 
de terras nos limites e confrontações que mencionam. 

3. Pretendem assim os autores serem indenizados pela área da 
qual foram desapossados, pelo preço do valor atual da terra, com os seus consectários 
de lei, já que o processo administrativo deflagrado não lhes rendeu proveito algum até 
o momento. 

4. Vieram as contestações da FUNAI e UNIÃO, cada uma delas 
contendo preliminares e defesas de mérito, bem como documentos - (fls. 123/187 e 
189/198, respectivamente). .J 
5. Não há razão para que se realize audiência de conciliação nas 
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causas que versem sobre direito indisponível, o que vem, sem dúvida, em prol .do~ 
princípio da economia processual já que, nas poucas exceções de direitos indisponíveis 
que admitem composição (e as condições previstas na MP 1561-5, de 15.05.97, estão 
entre essas exceções), pode-se aplicar o disposto no art. 125 - IV do CPC. 

6. Argúi a Funai, em conjunto com a União, a impossibilidade 
jurídica do pedido porque em se tratando de terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, não é de ser-lhes aplicado o disposto no § 6?, do art. 231 da Constituição da 
República. Não há, em tais casos, indenização devida. 

7. O fato de as terras pleiteadas serem ou não ocupadas 
tradicionalmente pelos índígenas, o que poderia dar causa à anulação do título de 
domínio da autora, é matéria que se vai discutir, dizendo, pois, respeito ao mérito da 
ação. Há, ainda, possibilidade jurídica do pedido já que, em tese, é perfeitamente 
admissível em nosso ordenamento jurídico a ação indenizatória do proprietário que teve 
suas terras desapropriadas indiretamente, o que somente a análise do mérito, com o 
aprofundamento da questão, com o auxílio das provas a serem produzidas, permitirá. 

8. Afastadas as preliminares levantadas, verifico que as partes 
estão bem representadas, concorrendo as condições da ação e pressupostos processuais. 

9. Defiro a produção da prova pericial - antropológica (fls. 212), 
nomeando o perito EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL, uma vez que não se questiona 
a localização da área sub judice. 

10. 
técnicos, no qüinqüídio. 

As partes apresentarão quesitos e indicarão assistentes 

11. Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, em 
5 (cinco) dias, em relação à qual manifestar-se-ão as partes em igual prazo, 
sucessivamente. 

12. Adiantamento integral dos honorários periciais pela FUNAI. 

,,,-...., 
13. O perito deverá desincumbir-se do seu encargo em 30 
(trinta) dias, após a instalação dos trabalhos. 

14. Intimem-se. 

Cuiabá (MT), 3 

JEFERSONI CHNEIDER 
Juiz Federal SIJ tuto da 2! Vara/MT 

D ATA. 
Nest, data, recebi os ltosentes autos, 
Culabá,_~)j2 ../, ~ ,- 
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R.YCRTJ(NTISSIAIO SHNlTOR DOUTOR .!UTZ FE/)RRAl l)A 2" V,1/?A 
IJA SE~-·lo .lV/JlCVÍRl4 DE 1HATO G'ROSS0-1l1T-.!I 

FEJTO N" 9(,.3034-0 
DESAPROPRIAÇAO INDIRETA 

JOAQUil\'l PEREIRA DE PINHO e sua 
mulher HELENA SPIR PEREIHA DE PINHO, já qualificados nos 
uutns de ncáo de desapropriação indireta, feito em epígrafe, em trâmite 
por essa e. Vura e digno Juízo, que promove em face de UNIA.O 
FEDEHAL E O., por SNJ advogado no final assinado, vem à honrosa 
presença dl· Vossa Excelência em cumprimento ao despacho de Ils, que 
determinou a produção de prova pcricial-antropológlca, apresentai'. o 
quesito a sn hcr: 

1-) ALÍi~lvl DO FATO HISTÓRICO QUE SE SABE. qual seja. de que a 
RESERVA INDÍGENA Pll\'IENTEL BARBOSA é habitat tradicional 
dos Xavante que são uma subdivisão da grande nação Akwên (Xavantc 
e Xerente), que durante o segundo quartel tio século XIX(1825 a 1850), 
forçados por motivos outros veio a sofrer uma divisão, e dessa divisão 
uma metade, que passou a ser conhecida como Xnvante, ulrrapr sundo 
o rio Tocantins e o Araguaia e, caminhando em direção ~• o rste, 
ntingiram o rio das Mortes, fundando, à margem direita, a ak 
Domingos, fixando-se em seguida devidamente à margem esq er 
mesmo rio constituindo ainda a aldeia Pimentel Barbosa, PER 1U 
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") O imáve! 11" propriedade tios expropriantes, objeto tio /~ 
pedido. antes d<l amnli<lçt1o da Rl~~S'UJU·A JNLJÍUHNA Pl!tll:.'NTHI .. 
/JARIJ<JS:.,t., que ocorreu por força do Decreto Federal 11.(I 85. 6t~7 de 02 de 
fevereiro de 198 l , era efetivamente ocupado pelos índios xavantes? 

Termos cm que, 

Pede deferimento. 

Prudcntc-SP- PARA 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

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

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI, Fundação PÚ 
blica, por seu advogado nos autos da Ação Ordinária, proces 

so nQ 96.0003034-0, que lhe move.JOAQUIM PEREIRA DE PINHO E 

OUTROS, vem, respeitosa.mente a presença de V.Exa., nomear 

assistente técnico e formular quesitos, protestando desde ' 

já, pela produção de quesitos suplementares, na forma da 

lei, caso se tornem necessários. 

Para funcionar como assistente ténico da FU - 

NAI, será nomeada a Dra. ANNA MARIA RIBEIRO FERNANDES DA 

COSTA, historiadora e pesquisadora dos quadros permanentes 

da Ré, com endereço no Centro Político A0dministrativo, Rua 

8, Quadra 15, nesta Capital. 

Q U E S I T O S 

Queiram os Srs. Peritos responderem. 

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Polftico Administrativo 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio fls. 02 

1. Se a área compreendida pela área indígena Pimentel Barh2 

sa, constitui terras tradicionalmente ocupadas pelos í~ 
dios Xavantes, corno recomenda o parágrafo primeiro do 

artigo 231, da Constituição Federal vigente? 

2. Em caso afirmativo, de quando a data de ocupação da refe 

rida área pelos índios que ali viveram e ainda vivem? 

3. Se as terras "sub judice" está localizada dentro desse 

habitat indígena? 

4. Queiram os Srs. Peritos, informar, qual a importância das 

terras "sub judice" para a sobrevivincia física e cultu 
ral dos índios? 

Que os Srs. peritos formulem outras consi 

derações que tiverem por pertinentes. 

Termos em que, 

e. r. m. 

Cuiabá, 23 de 

f_ 
... a •• ,, 

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO DO ES71ADO DE MATO GROSSO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DA SEÇÃO 
JUDICIÃRIA DE MATO GROSSO. 

' 1._,.-- 

PROCESSO 
AÇÃO 
AUTOR 
~us 

NQ: 96.0003034-0 
ORDINÃRIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

: JOAQUIM PEREIRA DE PINHO e OUTRO 
: UNIÃO e FUNAI 

A UNIÃO, por seu Representante Judicial, 

designado na forma do art. 69, da Lei Complementar nQ 73/93 (ut 

;.__ . .-. Portar ia nQ 2 85/ 9 3, do Advogado-Geral da União) , infra-firmado, 

nos autos em epígrafe, comparece diante de Vossa Excelência, em 

atendimento ao contido no ítem 10 da r. Decisão de fls. 

214/215, para dizer que seu Assistente Técnico e o mesmo 

indicado pela có-Ré FUNAI às fls. 219, e bem assim, para adotar 

os que si tos que formulou, às f ls. 2 2 O, pelo 'que ratifica "in 
totum" a petição de fls. 219/220. 

Termos em que, 

a. deferimento. 

Procuradoria da União no Estado de Mato 

Grosso, em Cuiabá, 07 de julho de 1997. 
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Homologo os quesitos formulados pelas partes. 

Prossiga-se. 

Cuiabá(MT), 9 

1 
Jefersoi 

Juiz Federal 
'hneider 
stituto da 2~ Vara 
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ll)P~f!ade da causa, o tempo a· ser 
· ab.l'!{.,~i.tuação do mercado, F~O os 

~:00,, (sete mil.· reais). Indéfiro o 
::1,ncia do 'l"RP.F-! Intime-se o -~ ... ~. ~ . 
. ,;~ caso positivo, intime-se a 
'fCbâ, 8/9197." 
, .. 
so, 2! V ara, Praça Bispó Dom 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO 
2ª VARA 

- CERTIDAO 
- --- - -- -·- - -: --- -- ..• ,..,. - 

CERTIFICO, a pedido verbal, que o Sr. Eugênio Gervásio 

Wenzel foi nomeado perito nos autos da Ação Ordinária n? 96.3034-0, promovida 

por Joaquim Pereira de Pinho e outro contra a União e outro, tendo sido designado 

o dia 30.04.98, às 14:00 horas, para início dos trabalhos periciais, com prazo de 

duração de 30 (trinta) dias O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 

EXPEDIDA em Cuiabá/MT, aos 19 dias do mês de março de 1998. Eu,~ 

(Maria Clara Silva Vilela), Técnico Judiciário, que a digitei e assino. E eu, ~D\):.~ 
(Maria Regina Henriques Molina), Diretora de Secretaria, que a conferi e 
subscrevo******************************************************** 

MARIARE~~MOLINA 

Diretora de Secretaria 


