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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
Sistema Processual

16/08/2004

Processo
2003,36.00,008536-6 Localizacao:ARMARIO 20 ESCANINHO M
Classe
10400 - EXCECAO (INCOMPETENCIA, IMPEDIMENTO, SUSPEICAO)
Vara
5ª VARA FEDERAL - JOSE PIRES DA CUNHA
Reqte
:ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
Reqdo
:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Apensos
:95.00.02641-4 95.00.00679-0
Principal :95.00.00679-0
Inquerito:
Carta
Processo Original
-Caixa
-Data
Movimentacao
22/06/04 15:30 182/99-INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA SECRETAI
REALIZADA I CERTIFICADA OUTROS (ESPECIFICAR'
MOV. ANTERIOR: 26/05/04 15:26 185/7-INTJMACAO I NOTIFICACAO / VISTA ORDENl
27/04/04 17:23 182/99-INTIMACAO / NOTIFICACAO PELA SECRETAI
REALIZADA/ CERTIFICADA OUTROS (ESPECIFICAR'.
20/04/04 18:01 218/1-RECEBIDOS EM SECRETARIA
MOV. ATUAL:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA DA 5ª VARA
CONCLUSÃO
Nesta data faço estes autos
conclusos ao MM. Juiz Federal.
Cbá, 4/04/2003.
RAIMUNDO NON ~RO

VIANA

Diretor deS/ia
Proc. 2003.8536-6
DESPACHO

Intime-se o excipiente para, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, carrear
aos autos cópia da fita de video a que se refere.
Indefiro, por ora, a suspensão da perícia antropológica.
Intime-se o excepto para se manifestar no prazo de 5(cinco) dias.
Intime-se, ainda, o MPF.
Cuiabá-MT 04 de abril de 2002.
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Juiz Federal da 5ª Vara
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
JUÍZO DA QUINTA VARA
(Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. Av. Historiador Rubens de Mendonça,
Centro Empresarial Paiaguás, Bosque da Saúde. Cuiabá. Fone: Oxx65 - 614-5749.)

1731,

CARTA DE INTIMAÇÃO

.

(043/2003)
··~

r\

Sr. EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL
Perito Antropólogo
Hotel Esplanada

De ordem do MM . Juiz Federal da 5ª Vara/MT. Dr. JOSÉ
PIRES DA CUNHA, nos autos da Exceção (Incompetência, Impedimento, Suspeição)
nº 2003.8536-6, movida por ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS em
desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS, venho através da

.

,,,.--\

presente proceder a sua INTIMAÇÃO do inteiro teor do despacho de fl. 15, para que
se manifeste no prazo de 05 dias.
Segue, em anexo, a cópia da inicial e do despacho retrocitado.
Cuiabá, 4 de abril de 2003.

..,

Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 5ª Vara da
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso

Eugênio Gervásio Wenzel, Antropólogo, nomeado como perito por honrosa
designação de V3. E-t1. nos autos da Ação Civil Pública, Processo nº 95.679-0,
requerente: Ministério Público Federal, requerido: AGIP do Brasil S/A e Outros, vem
se manifestar, em resposta à carta de intimação (043/2003), em relação aos autos
de Exceção (Incompetência, Impedimento, Suspeição) nº 2003.8536-6, movida
por Adelino Augusto Francisco e outros em desfavor do Ministério Público
Federal e Outros.
Quanto à epígrafe, o "perito deve manter eqüidistância dos interesses em
litígio", importa considerar a peculiaridade da perícia. No caso da perícia
histórico-antropológica, há que tomar as informações de campo, com os Xavante
de Água Branca, no caso, buscar obter as informações junto a eles, para
responder aos quesitos. E diversos quesitos pedem que se dê a versão dos
Xavante: "ouvindo os Xavante de Marãwãitsede", "o que eles relatam". Para
poder ouví-los, registrar seu relato, é necessário que haja condições para tanto,
isto é, que haja um mínimo de confiança da parte deles. A confiança não se
impõe.
Procurei auxílio do indigenista Luiz Carlos C. A., por ser conhecedor do
grupo Xavante. Luiz CCA se apóia numa experiência de 30 anos de trabalho com
os Xavante. Segundo ele, pelo tempo que o processo vem se "arrastando", os
Xavante estão impacientes, e com isso sem confiança em relação a quem se dirija
a eles em referência à Terra Indígena Marãwãitsede. Essa impaciência cria
animosidade, o que pode se traduzir em ações - no caso de se dirigir à aldeia
diretamente sem prévia combinação - que criaria um constrangimento, como
fazer do perito e dos que com ele estiverem, refém para atrair a atenção pública
quanto à reivindicação deles referente ao retorno à Terra Indígena Marãwãitsede.
Luiz CCA me aconselhou, pois, a não me dirigir à aldeia diretamente, sem
antes conversar com alguns representantes. E quanto a essa questão de acesso ao
grupo, ele representa um intermediário no qual deposito confiança. Essa
confiança restringe-se a essa parte. As informações que me prestou, que são
importantes, servem como pano de fundo para melhor compreender o que posso
obter de informação com os Xavante, ou por documentos, que irão ou não
confirmá-los.
Na manhã do dia (04.04) em que recebi a intimação, encontrei com os
Xavante Rufino (irmão do cacique de Água Branca), Davi (filho de Tibúrcio,
cacique anterior) e mais um. Conversamos a respeito da perícia e Rufino relatou
que na aldeia chegou o boato que Eugênio (Perito do Juízo) estava do lado dos
posseiros. Falou que, se chegássemos juntos na aldeia, nós nem desceríamos do
carro. Isto é, confirmou que esse procedimento inviabilizaria o levantamento de
dados. Rufino e seus acompanhantes estavam com pressa para voltarem no
ônibus do meio-dia. Aí Luiz CCA procurou localizar o Advogado dos autores
(LF) para dizer que os Xavante estavam em Barra do Garças, para conversar com
eles. Só que, inicialmente, LF não foi localizado; após algumas horas foi
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localizado no celular, e ante a proposta de conversar com os Xavante, conformi~
prometido, ele respondeu evasivamente. Mesmo assim os Xavante deixaram de
viajar ao meio dia, para seguirem viagem às l 7hs, para poderem, eventualmente,
conversar com LF e o assistente técnico dos autores. Mas os Xavante viajaram
sem perceberem um retomo de LF.
Como procurei esclarecer no relato do dia 04.04.03, repito que esse
aspecto foi explicado diversas para LF por parte de Luiz CCA. Parece que LF
queria provocar uma condição que inviabilizasse a realização da pericia ao não
querer levar em consideração o alerta de Luiz CCA.
Como os representantes Xavante garantiram que houvesse um mínimo de
garantia no sentido de não nos molestarem, segui viagem, conforme indiquei no
final do relato (de 04.04), para conversar com as lideranças e os mais velhos da
aldeia de Água Branca.
Os autores também concluem que serei parcial só por ter participado,
como perito de Juízo, em outro processo, no qual realizei pesquisa de campo em
Água Branca. O conhecimento anterior do grupo, pelo que entendo, não implica
em parcialidade, pelo contrário, é um aspecto que favorece um adequação melhor
das respostas.
Quanto ao trabalho antropológico, há que considerar que as questões são
postas no sentido de se apresentar mais a versão indígena, que sempre é de dificil
compreensão. Essa tradução da visão indígena é percebida também como
parcialidade.
Conforme o exposto, não excluí o perito assistente de acompanhar a
pericia, a tal ponto que o deixava informado da cidade em que me encontrava. Só
não me dispus prestar contas no dia a dia. Prometera telefonar, desde que
houvesse uma novidade.
O desprezo a que LF alude, se refere à insubordinação do Perito do Juízo
às determinações dele. Se fosse para excluir o acompanhamento do trabalho. não
teria informado que passaria um dia a mais em Cuiaba, não iria dizer que me
dirigia a Barra do Garças. Também não sei até que ponto o Perito do Juízo é
obrigado a informar passo por passo o seu trabalho para o assistente técnico.
Assim a rejeição a que LF alude é a de não aceitar as imposições dele.
Quanto ao debate realizado na casa de Luiz CCA, que não fora
previamente avisado disso, mostrando o caráter invasivo e opressivo de LF
(demonstrado também pelo uso de filmadora sem pedir licença para tal), já
esclareci que a discussão se manteve no ponto em que LF queria, e mesmo
exigia, que fosse em outro local que não Barra do Garças, conforme eu e Luiz
CCA propúnhamos. Era necessário, pois haver condições de realizar o trabalho
de levantamento de dados e não se dirigir à aldeia sem combinação prévia. Aí foi
dito também que o fato de haver um mandato judicial não impede que os Xavante
tomem uma atitude de defesa que pode ser vista como agressão. LF desdobrou
minha fala no sentido de registrar que a "Justiça Federal manda só nos brancos".
Com isso retomo, a confiabilidade necessária para o levantamento de dados não
se impõe, pelo menos é negociada. Mas, LF queria ir diretamente lá,
acompanhado de Polícia Federal impondo uma condição que inviabilizasse o
trabalho, o que pode representar o seu interesse, como o é de desautorizar o
trabalho do Perito.
Quanto à conclusão de LF de que não possuo independência técnica,
científica e intelectual - não lhe reconheço autoridade para avaliar tanto. Essa
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infundada conclusão objetiva intimidar o Perito, por este não aceitar as ord~~~'.;
dele.
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Retomo que na ótica de LF, todos os peritos que passarem por este trabalho
serão suspeitos, incompetentes por não se submeterem aos caprichos do advogado.
Talvez, se tivesse aceito a carona na aeronave que me oferecera na data da instalação,
submetendo-me às determinações, não estaria respondendo a exceção alguma.
LF não mediu esforço para constranger-me, criando uma série de dificuldades
para a realização dos trabalhos periciais, inclusive que seria eu incompetente e
despreparado para os trabalhos, ainda que responderia pelos danos materiais que eu
havia provocado, como se tivesse me valido de alguma benesse ofertada. Por outro
lado, como se pode atribuir incompetência a alguém que sequer tenha iniciado
alguma atividade, debatido os detalhes do tema pericial com qualquer um dos
envolvidos? Ressalto que o próprio perito assistente, comportou-se mais como
espectador, ou suas intervenções no debate também não eram acollúdas por LF.
Nada foi debatido de frutífero relativo ao tema investigado. LF, a todo o
instante, insistia que deveríamos fazer isso ou aquilo, como se o perito fosse ele,
como se ele tivesse que conduzir os trabalhos. Portanto, não agi ou agiria com
parcialidade alguma. Sirvo à Justiça há uns 20 anos. Meus trabalhos, aceitos ou não,
sempre procuraram ter a marca da decência profissional, peculiar a vida lícita que
sempre primei. Não me sinto ofendido com essa argüição de parcialidade, ao
contrário, estimula-me na postura reta que preservo como cidadão, em especial como
auxiliar da Justiça.
Espero haver contribuído na necessidade de esclarecer as ofensas de LF
advogado dos autores.

Sendo o que tenho para manifestar e esclarecer no momento, subscrevome,

Dr. Eugênio Gervásio Wenzel
Antropólogo - Perito do Juízo
Araras, I O de abril de 2003.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
JUÍZO DA QUINTA VARA
(lurtiça Federal - Seção f udiciária do Estado de Mato Grosso, Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1731,
Centro Empresarial Paiaguás, Bosque da Saúde, Cuiabá, Fone: Oxx65 - 614-5749.)
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Sr. EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL
Perito Antropólogo
Hotel Esplanada
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De ordem do MM. Juiz Federal da Y Vara/MT, Dr. JOSÉ
PIRES DA CUNHA, nos autos da Exceção (Incompetência, Impedimento, Suspeição)
n" 2003:8536-6, movida por ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS em
desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS, venho através da
('

presente proceder a sua INTIMAÇÃO do inteiro teor do despacho de fl. 15, para que
se manifeste no prazo de 05 dias.
Segue, em anexo, a cópia da inicial e do despacho retrocitado.
Cuiabá, 4 de abril de 2003.

RAIMU~STRO
Dir~Secretaria

VIANA
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MINISTÉRIO

p'úsuco FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 5ª VARA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
AUTOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
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PROCESSO Nº: 2003.36.00.008536-6
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República que a esta subscreve, em atenção ao despacho nas fls. 1493, dos autos
da Ação Civil Pública n.95.0000679-0, vem, perante Vossa Excelência, nos autos
do processo em epígrafe, manifestar-se nos seguintes termos.
Trata-se de incidente processual oposto em face do
antropólogo Eugênio Gervásio Wenzel, perito judicial nomeado para realizar
perícia antropológica em área ocupada por indígenas, cujo trabalho subsidiará o
juízo nos autos da Ação Civil Pública, acima mencionada.

Os autores alegam que o perito têm omitido informações
sobre o desenvolvimento e a metodologia empregada para a realização da perícia,
mantendo-os excluídos do seu andamento e da sua fiscalização.
Sustentam que o perito judicial não possui imparcialidade e
independência técnica, pois está se apoiando estritamente na opinião do
lndiginist~. conhecido como Luiz Xavante, pessoa que se intitula como funcionário
da FUNAI, e que portanto, possui interesse na demanda, pois é defensor
Rua Osório Duque Estrada s/nº 3° andar Ed. Capital - bairro Araés CEP:78005-720
Fone: (065)612.5000 Fax: (065)612.5085 - e-mail: jgilbeto@prmt.gov.br - Cuiabá/MT
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MINISTÉRIO

PÚBLICO

FEDERAL

abertamente dos interesses indígenas. Sustentam, ainda, que o perito

J _,...__..,

amigo íntimo do suposto funcionário da FUNAI, visto que foi encontrado em sua
casa.

Para provar as alegações, juntaram fita de vídeo com a
gravação de uma reunião entre o advogado da parte, seu assistente, o perito e o
lndiginista. ·

O Excepto se manifestou nas fls. 21/23.
É o breve relato, passa-se à manifestação.

A questão suscitada pelos autores assenta interpretação no
art. 1.35, 1 e 138, Ili, do CPC. Como se pode observar, as hipóteses de suspeição
previstas são taxativas.
Da análise da prova trazida nos autos (FITA DE VÍDEO), não
se vislumbra qualquer adequação às hipóteses admitidas de suspeição. O fato do
perito ser encontrado na casa do suposto representante de uma das partes, não é
suficiente para comprovar a relação de amizade íntima.
Não é cabível, também, opor exceção de suspeição fundada
em mera hipótese de fato possível, ou seja, presumir que o trabalho do perito será
parcial, tendo em vista a influência dos interesses do citado lndiginista, ou, ainda,
pelo fato· do perito ter realizado outras perícias judiciais na área. Tais fatos, não
induz a suspeição do perito, pois não se ajustam ao elenco de circunstâncias
contemplado nos artigos mencionados.
Ao contrário disso, o que se evidencia na gravação da fita de
vídeo, é uma postura equivocada por parte do advogado dos autores, pois se
apresenta, insistentemente, pressionando o perito judicial a aceitar sua proposta
de metodologia de trabalho. As decisões sobre a melhor forma e estratégia de
trabalho, bem como da metodologia a ser empregada na realização da perícia são
Rua Osório Duque Estrada s/nº 3° andar Ed. Capital - bairro Araés CEP:78005-720
Fone:(065)612.5000 Fax:(065)612.5085 - e-mail: jgilberto.prmt.mpf.gov.br - Cuiabá/MT
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

atribuições que cabem somente ao profissional nomeado e comprornissédc-é
juízo. Portanto, a atitude do patrono dos autores pode, inclusive, configurar uma
postura intimidatória e constrangedora ao perito judicial.

Isso posto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela
improcedência da arguição de suspeição.

Outrossim, requer, após o julgamento da presente exceção,
seja a fita de vídeo remetida ao Departamento de Polícia Federal para que auxilie
na investigação do Inquérito Policial requisitado por este Parquet.

Cuiabá-MT, 08 de maio de 20

-·

JOÃO GILBJ;RT~NÇALYES FILHO
PRO~dR
DA REPUBLICA
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Rua Osório Duque Estrada s/nº 3° andar Ed. Capital - bairro Araés CEP:78005-720
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA FEDERAL DE 1." INTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUÍZO DA 5." VARA

PROCESSONº
CLASSE10400
EXOPIENTES
EXCEPTO

,

2003.36.00.008536-6

EXCEÇÃO (INCOMPETÊNCIA, IMPEDIMENTO
SUSPEIÇÃO)
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

E

Vistos etc.

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por ADELINO AUGUSTO
FRANCISCO E OUTROS nos autos da AÇÃO CIVIL PúBLICA (processo nº 95.0000679-6)
que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS, com o escopo de declarar
/>

I a suspeição e/ou impedimento do Perito nomeado para a realização de perícias em área
ocupada por indígenas, bem como de suspender as perícias determinadas na ação
principal.
Alegam os excipientes, devidamente qualificados na Ação Civil
Pública que o Perito não possui legitimidade para e independência técnica para a
realização do trabalho pericial, porquanto está se apoiando estritamente nas opiniões
emitidas pelo indiginista conhecido como Luiz Xavante e que se intitula funcionário da
Fundação Nacional do Índio - FUNAI.
Sustentam ainda que o Perito tem lhes omitido informações sobre a
realização do trabalho pericial, além do que guarda relação de íntima amizade com o
suposto funcionário da FUNAI.
Devidamente intimado, o excepto se manifestou aos termos
Fl. 1/41\)../

I Q;

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSRIÇA FÉDERAL DE l.ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

argumentações suscitadas pelos execipientes.
Às fls. 27/29, o Ministério Pública Federal emitiu parecer pugnando
pela improcedência das motivações deduzidas na exceção de incompetência.
É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.
Pelo que se infere dos elementos fáticos e jurídicos perfilhados nos
presentes autos, delineia-se que a relação jurídica controvertida deduzida no pleito sub
judice não se amolda dentre nas circunstâncias de suspeição capituladas no art. 135 e
138 do Diploma Processual Civil.·
Com efeito, disciplina o artigo 135 do Código de Processo Civil, in
verbís:
Art. 135 - Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade,
quando:
1- amigo f ntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;
li - algumas das partes for credora ou devedora do juiz, de seu
cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o
terceiro grau;
Ili - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das
partes;
IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo;
aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou
subministra meios para atender às despesas do litígio;
V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das
partes.
Saliente-se que as hipóteses legais atinentes a suspeição não
comportam interpretação extensiva, porquanto enumeradas de forma taxativa,
conforme [á decidiu a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça em acórdão
proferido nos autos do Recurso Especial n.? 36.390-SP, publicado em 05.05.97.
No caso vertente, a argumentação deduzida pelos excipientes, bem
como a prova por eles apresentada consubstanciada na gravação contida na fita de
vídeo inclusa aos autos
K/ PROC. 2003.8583-6 .r'

não demonstram tratar-se de suspeição, eis que não
t'I).} Fl. 2/4

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSRIÇA FEDERAL DE 1.ª INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
vídeo inclusa aos autos

não demonstram tratar-se de suspeição, eis que não

caracterizado a relação de amizade íntima existente entre o Perito o indiginista
conhecido como Luiz Xavante.
Ora, o fato do perito encontrar-se na casa do suposto funcionário
da FUNAI não enseja de forma alguma a suspeição de expert nomeado pelo juízo,
posto que a imparcialidade necessita de certeza, não admitindo presunções.
Nessa ótica, insta salientar que as alegações sustentadas pelos
,-.

autores de que o trabalho do perito estaria sendo conduzido com esteio nas

{

informações e interesses do indiginista ou ainda que o expert teria realizado outras
perícias judiciais na área não demonstram sua imparcialidade de modo a amparar a
suspeição oposta, porquanto revelam-se em meras hipóteses, donde não há falar-se
em suspeição por ausência de isenção.
Igualmente sem guarida legal a argumentação dos excipientes
quanto à omissão, pelo perito, das informações acerca do desenvolvimento do trabalho
pericial, pois como auxiliar judicialmente nomeado, não está ele obrigado a informar às
partes sobre a metodologia empregada tampouco sobre a proposta de trabalho
efetuada, devendo este compromisso apenas ao Magistrado condutor do feito.
Conforme antes salientado, é assente na doutrina e na
jurisprudência que os motivos legais para a declaração de suspeição são de direito
estrito, não admitindo, por essa razão, interpretação analógica ou extensiva.
Nesse sentido tem decidido o Tribunal Regional Federal da 1.ª
Região:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGÜIÇÃO DO ART. 135, li, CPC.
REPRESENT~ÇÃO CRIMINAL CONTRA O EXCEPTO. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO
DETERMINADO.
1. Insubsistente a exceção, por carecer de prova contundente a
alegada suspeição .
2. Sendo matéria de direito estrito, só se configura nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
K/ PROC. 2003.8583-6

Fl. 3/4

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSRIÇA FEDERAL DE 1." INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

3. Julgada improdecente e determinado o arquivamento. [TRF/1. ª
REGIÃO,

EXSUSP

2001.01.00.043352-7 /MG

;

EXCEÇÃO

DE

SUSPEIÇÃO; Rei. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLA VO (356
); QUARTA TURMA; DJ 15/08/2002 P.197]

Diante do exposto, NÃO ACOLHO a presente exceção.
Traslade-se cópia para os autos principais (Processo nº 95.00006796).
Transitada em julgado, arquivem-se.
{',

Intimem-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2003.

JUIZ FEDERAL DA 5.ª VARA

('

K/ PROC. 2003.8583-6

Fl. 4/4
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Luiz Carlos da Silva Lima
Luiz Francisco Caetano J.1111a
Sandra Caetano Lima
Maria Tereza Caetano Lima
Luciano Ayrcs narbo,a

=- . -==------· ---- --~~~
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR JUIZ FEDERAL DA
VARA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO:
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NATUREZA: •.......••
EXCIPIENTES:
EXCEPTO: ...••..•••.
PROCESSO Nº: ....•..

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO
EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL
2003.36,00.008536-6

ADELINO
OUTROS,

já

AUGUSTO

e

qualificados
nos

4epresentação

autos

em

)

-;

:·\ r

E OUTROS

FRANCISCO
com

a

E

mesma

referência,

nos

526 do CPC, vem à presença de
Excelência proporcionar
o juízo
de

termos do art.
Vossa

xetratabil.idade, requerendo,

para

tanto,

a

Juntada da cópia do Agravo de Instrumento e o
comprovante

de

ainda,

além das peças

que

sua

interposição,

informando,

obrigatórias,

Agravantes trasladaram as seguintes peças:
Endereço p11m intun,lçõ~s - GolâniB-GO:
BRASIL
Hun 104, Nº 251. Qd, rn l.t 3J. Setor Sul,
CEP· 74 081-300
Telefones: (62) 241-6144
e 241-6244. Fax: (62)2~1-l310
E-mail lima adv@terra.com.br

(Piíg. 1)

C'uinhi\-~IT: \,. lfÍ"ll'fi,1d<'r Rubens ~fc"1dn11,.,.
n ' 1000. Cenuo Fmprc'Sarial Cui.1h:,. SI. IIJ(>K
Hairro Jardim .\cl1111aç~o. CEP· 7R050-000
Telefone: (65) 6~~-9004 - F"" (65) 6•14,6257

l .uiz Carlos dn S1 lva 1 .nna
Luiz Francisco C'w.:l:1110 l.imn

Sandra Caetano Luna
Maria Tcrczn Caetano Lima

Luciano Avies Barbozn
-

-. ~i,we,

-

~.....

--

• .,.....,.__"'*1rm'.olMI

•

cópia
integral
da exceção
de suspeição,
inclusive,
a cópia da fita
de vídeo juntada
nesta
ação
(processo
nº 2003.36.00.008536-

--4

6) .

-'1

algumas
peças
da
ação
(processo
nº 95.00.00679-0).

inicial
da
95.00.01014-3).

--J

ação

civil

anulatória

pública1

(processo

mapa da FUNAI especificando
indígenas
no Brasil
e respectiva

nº

as reservas
população.

--J

Termos em que pedem deferimento.
De Goiânia para Cuiabá, 10 de junho de 2003.

z ~co

CAETANO
-----OAB/GO Nº 13.450

LIMA-

petição inicial; petição da FUNAI integrando a lide; decisão que concedeu a
liminar; contestação; petição da união integrando a lide; petição da FUNAI na ação
civil pública requerendo o retomo dos índios à área em litígio; ofício e anteprojeto
elaborados e assinados pelo Sr. Luiz Carlos Cavalcanti de Albuquerque (vulgo
"Luiz Xavante"; decisão que determinou e autorizou o retorno da comunidade
indígena Xavante à terra indígena Marãiwtséde; petição dos agravantes
proporcionando o juízo de retratabilidade em relação ao agravo de instrumento
ínferposto contra a decisão que determinou e autorizou o retorno da comunidade
indígena Xavante à terra indígena Marãiwtséde; decisões do TRF 1ª Região que
1 j concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e 2) deu
provimento ao agravo; despacho que nomeou o perito antropólogo na ação civil
pública; proposta de honorários e decisões que 1) fixou os honorários e 2)
determinou o depósito dos mesmos e petição da união e da FUNAI, na ação civil
pública, requerendo o adiamento dos trabalhos periciais para o fim de março/2003;
decisão que designou o início da perícia para o dia 31/03/2003 e alvará para
levantamento dos honorários pelo perito antropólogo.
1
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ADELINO

AUGUSTO

FRANCISCO,

casado; ADELSOM

CARDODO

DOS SANTOS,

viúvo; ADOLFO

JOSÉ

casado;

ALDERICO

DA

COSTA,

casado;

AMÉRICO

ALVES

PEREIRA

DE

casado;

ARCILA

MACHADO

MEIRELES,

ARRUDA,

casado;

ARAÚJO,

CÉLIO DA ROCHA,

RIB~IRO,

solteira;

MILHOMEM
DE

casada;
ALVES

GOULARTE

DO

pum

1

ARENILCE

RODRIGUES

DOS SANTOS,

CIRQUEIRA,

JESUS,

solteiro;

GUMERCINO

.• ~n.J.,J

DE

JAIME

DE

casado;

solteira;
GENI

BORGES

SOUZA,

CARMO,
• ...-r..1,--~hUf~lil,tU,1

BEZERRA

•• r.1;1\,~~·a,:

MARIA

TEIXEIRA,

FILHO,

casado;

casado;

.•

1:.r1,·~n·.~~
••..•11 •.••• :u~~

•• -.~ v':l,l

'A •.

'.._!_'.ll

JOÃO
JOÃO

..!''.• .._,1~".~í~d't'
..••..oi:. ••••••.•••••

l.~ ••

Cuiabá-MT:

intimoçõcs - Goiâníu-GO:
BRASIL

'

MARIANO,

INÊZ DA SILVA BRITO, casada; IRENE PAZ

JANUÁRIO

Endereço

ANTÔNIO

casada;

BENTO

SOUZA,

solteiro; CLÁUDIA DIVINA SOBRINHO,

LUIZ

~ll.l'~NrU.Clt't,o(,U1~..,..,_.t~1"\...t,lt,,'1;Jl'llfl

casado;

SILVA,

BRAZ UMBELINO

FRANCISCO

LIMA,

DE

APARECIDO

solteira;

EDINA

DE

COSTA,

casado;

BARBOSA

solteira;

divorciado;

DA

ALVES

casado; /~
BATISTA(")
MARTINS

~.~~.,.,~,"*"..,.

__

••••••

,'

,;
"'L.,

j

\

~·•;

. ., ., .:-. .:'

..•...

.,

casado;

divorciado;

JORCELINO

MILHOMEM

AUGUSTO

CIRQUEIRA,

CARVALHO,

JOÃO

SILVA

solteiro;

solteira;

OROECÍLIO

casado;

OSVALDIR

casado;
ALVES

PEDRO
DOS

FERNANDES,
SEBASTIÃO
PAES,

ROCHA

casado;
PEREIRA

MARIA

OVÍDIO

COSTA,
RAIMUNOA

RODRIGUES

EMERITO
NETO,

DE

DA

SILVA,

casado;

OSVALDO

ALVES

OE

casado;

FARIA,

RAIMUNDO

SANDOVAL

casado;

JOSÉ

FERREIRA

FERREIRA

BRITO,

SANTOS,

SILVA,

casado;

casado; MARIA

SOUZA,

DA

DA

JOSÉ PAULO

JURACY

solteira;

NOGUEIRA,

SILVA,

solteiro;

BRITO,

CAMILO

MARTINS

DA

casado; LUIZ LUZ OLIVEIRA,

MANOEL

casado; SERAFIM MOURA DA SILVA, casado;
LEMES DA SILVA,

casado;

brasileiros,

VALTEIR

casado;

DIAS

lavradores,

em suas respectivas

VALVINO

COELHO,

residentes

posses,

BATISTA

casado;

todos

e domiciliados

localizadas

na Fazenda

Suiá-Missú,

Municípios

de Alto da Boa Vista e São

Félix

Araguaia,

Estado

de

decisão

que

do

irresignados com

a

da AÇÃO CIVIL PÚBLICA
em

trâmite na

05ª

Mato
NÃO

Grosso,

ACOLHEU

a

DO PERITO promovida nos autos

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
r>.

r: .t ~ :.

• ~' .:

•

EVANGELISTA,

DA

1

·•!_.

- 1

\

OE

,J

tilL.=J

L',,',

(protocolo nº 95.0000679-0),
Vara da

Seção Judiciária de

Cuiabá-MT, com fulcro nos arts. 522 e seguintes do
CPC, r~speitosamente,
por

meio

do

presente

vêm dela recorrer,
AGRAVO

DE

fazendo-o

INSTRUMENTO,

pedido de efeito suspensivo.
UHl"1'"~1tlrASll"""1tJllut:rNtlll~aw>~nu,-11.~,1~.Ylr1,'-l,Jl!lt.T.ailo(;lo!.o><olrl~~!H
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Cuiubá-MT:
BRASIL

~}

com(.

j

Excelência

se

recurso

respectivo

527

ao

digne

em

distribuir

relator,

na

o

presente

forma

do

art.

caput do CPC e demais disposições regimentais

a

pertinentes,

fim

de

processá-lo

em

seus

ulteriores e legais termos invocados, no sentido
de

serem

apreciados

os

pedidos

ao

final

finalmente,

serem

presente recurso, as

razões

explicitados.
Salienta-se,
r=-.1

parte integrante do

•

deduzidas em anexo.

Termos em que pedem deferimento.
Goiânia, 09 de junho de 2003?/,?
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-LUIZ_ça.RLO~~A
LIMA~
OAB/GO Nº 2. 654
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CAETANO LIMAOAB/GO Nº 13.450
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RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 01ª

REGIÃO

AGRAVANTES: ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
AGRAVADO: EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL

COLENDA TURMA JULGADORA

I

-

DOS ANTECEDENTES

Cansados
há

quase

ora

doze

agravantes,

pedaço

de

Suiá-Missú,
região

de

terras

anos

atrás,

que

Félix

promessas

os

apossaram

uma das
São

das

lavradores

de

pertencera
primeiras
do

do

um
à

a

Araguaia,

INCRA,
rurais,

remanescente

antiga

serem

Fazenda

abertas

Estado

na

de

Mato

a

FUNAI

Grosso.
Sobre
pretende

criar

uma

o mesmo território
reserva

indígena

denominada

-~~I;ÃIWl;}!.S
fü)~~---l?,~~.-~~~<;.~,!,~.E.--~ ..~!!....-9!:~.~~'"''~'~<?~ ..
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Xavantes que estão vivendo na Reserva de Pimentel
Barbosa (já demarcada, com área de mais de 328.000
para

r.ectares

índios),

1.667

localizada

aproximadamente 300 KM abaixo da área disputada.
Desde o

ano de

com muito

1995,

sacrifício, os Agravante movem ação de anulação de
todo

o

processo

administrativo

da

FUNAI

que

materializou a pretensão de se criar a reserva de
MARÃIWATSÉDE

r,

sobre

as

Lavradores/Agravantes, os
da sua 12 ª
cidade

Araguaia",

e

pelos

quais estão no período

safra agrícola e

constituída

possuídas

terras

onde já

denominada

de

existe um

"Estrela

do

inclusive com duas esco1as Municipais.

Nesses

quase

dez

anos

de

luta

judicial, os Agravantes já sofreram todo o tipo de
intimidação e represálias que um ser humano pode
sofrer: Ameaças com polícia federal, indiciamento
criminal, liminar para retirá-los e,
liminar para
judiciais

r>.

assentar os

índios na

que

aço dados

por último,

foram

área,

atos

serenamente

reformados por esse Egrégio Tribunal (ver acórdão
anexos).
E tudo isso ocorreu, simplesmente
porque

os

processo

Agravante
legal,

possuídas NUNCA

provar
FÔRA

Endereço para Intimações - Goiânia-Gf):
, •• 1,

,,

,

•,,

1

1

tentam,
que

TERRA

dentro
a

DE

área
POSSE
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do
por

devido
eles

PERMANENTE
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INDÍGENA,

como

· %ft::

,.,,-,,1-=w

nm111,,......-.~:üiiw.füiiiit~~~~---.,;:;

aaa:Z1W

FUNAI

.

fruadu1entamente

demonstrar em seu processo administrativo, o qual
serviu de

base para o MPF instaurar a

presente

ação civil pública em contraposição ao pedido dos
Agravantes em sua ação anulatória.
Após

os

trâmites

processuais

( sempre tumultuados, em razão de precipitações de
investidas da
enquanto

r-.

Autor

designada

seu

única

(anulatória

aspecto

Wenzel),

alguns caso,

ação

da

perícia

contrapostos
em

FUNAI e,

civil
para

e

antropológico

quanto

pública),
os

civil

até do MPF

dois

feitos

pública) ,

(Eugênio

foi

tanto

Gervásio

agronômico-avalia tório

(João

Batista Moreira Leão).

II - FATOS DA SUSPEI~O

Entretanto,

para

profunda

tristeza dos Agravantes, mas para o bem da verdade
r>

segurança da prova que está sendo

processual e
realizada nos

feitos

judiciais, os

Recorrentes

tiveram ciência, quando da realização da perícia
atropológica, de

fatos

que

sus~eito o perito antropólogo,

~IQ'll~--.·~··.,~"*'"'"··'·"t:loll<IW.IIUUW.l.t'
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"O NOSSO CPC, NO ART. 135, QUALIFICA DE FUNDADA A
SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ COM A SIMPLES
CONSTATAÇÃO DE UMA DAS SITUAÇÕES DE FATOS
ARROLADOS
NOS
SEUS
INCISOS,
INDEPENDENTEMENTE DE INVESTIGAÇÃO SUBJETIVA."
(RSTJ 1091354)(Destacamos)

Preceitua o Art. 135 do CPC:
Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz,
quando:
1- amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;

IV- receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo;
aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou
subministrar meios para atender às despesas do litígio;
V- interessado no julgamento da causa em favor de um das
partes"

A) Das Confissões do Agravado
A. 1 ) Quanto à Prática de Ato Proibido Por Lei
O próprio Agravado confessou em
sua manifestação

na

exceção

de

suspeição, que

procurou o indigenista Luiz Carlos C. A., vez que
este conhecia e apoiava o grupo Xavante, tendo uma
experiência de 30 anos de trabalho com tal grupo
(doe. anexo).
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1
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residência

aldeia,
:1

deste

sem

último,

que

representantes

antes

a

até porque, para

acatado,
Xavante"

representa

se

um

indígena,

o

o

o

Perito,

expert

é

feito),

"Intermediário

funcionário

da

integrante

instituído

pela

este

para

alguns

que
Sr.

foi
"Luiz

para

a

do

a

Grupo
nº

"Homem

de

Perícia"

do

(parte adversa no

FUNAI

Portaria

à

toda a sua confiança!

Ressalta-se que,
e

com

intermediário

~erícia, no qual depositou

Confiança"

dirigir

conversasse

grupo

do

não

Trabalho,

de

643/Presi/99

(fls.

1095 dos autos), o qual elaborou e tentou executar
o

anteprojeto
;:

para

a Terra

existisse

de

transferência

Indígena

senten.2,a

anteprojeto

em

de

índios

Marãiwatsede,
judicial

anexos,

de

Xavan te

antes

de que

(vide

ofício

lavra

do

e

"Luiz

Xavante"), açodamento este, felizmente contido por
esse Egrégio Tribunal, em decisão unânime
Colenda 4ª Turma Julgadora

sua

(does. anexos).

isenção

A

de

do

deveria

perito

sempre ter sido preservada, ainda que existisse
qualquer

tipo

de

admoestação

na

área

a

ser

pericianda. Tal fato pôde ser observado na conduta
do

outro perito-agrônomo, responsável pela
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avaliatória

(outra perícia

simultânea),

no

de

sua

intuito

realização
nenhum

da

preservar
perícia,

funcionário

da

não

imparcialidade
buscou

FUNAI,

mas

juízo, quando requereu decisão
o

deslocamento

Polícia
(doe.

da

Federal

equipe

para

posto que
na

"amparo"

sim

no

em

próprio

formal, autorizando

com

acompanhamento

garantia

da

ordem

da

pública

anexo).

':. : .\:·i: •. /.'._ ·.:-;-~I~~~·/,·:Í;N'l'·I~.· ,Ç.OM .: :.~ ·P~TE,. '.
!',

:

1

:1· :. ·.

::

1

:

1

1

,,1,

•

:

:·

•

:'

Desde
Agravantes

estavam

antropólogo.
perícia,

seus

manifestaram

1'

':·:

o

1'

•

1

1

da

na

advogados

e

1 ,1

pelo

perito

assistente

nunca

encontrava,
~eça

de

era

conforme

exceção

de

informado
já

onde

narrado

suspeição,

o

em
que

da

técnico
o

todo

desenvolvimento dos levantamentos, entretanto,
Agravantes

os

instalação

acompanhar

de

1

perícia

"evitados"

porque,

desejo

o

1

início

sendo

Isto

os

1

aos

Perito

se

detalhes

na

fica

fazendo

parte integrante deste peça.

Como
exp~ctativas
imparcial,
Barra
Endereço
; "

do

dos
como

golpe

Agravantes
determina

Garças, . após,

para intlmaçlles
._i;

de

a

dois

misericórdia

de

ter

Lei,
dias

na
sem

um

- t •

r ;,

perito

cidade

de

contato,
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Perito foi
CARLOS

FLAGRADO

CAVALCANTI

Xanvante",

DENTRO
DE

DA

CASA

DO

ALBUQUERQUE,

SR.

vulgo

"Luiz

fato que demonstra clara intimidade com

esta pessoa. Isto sem que tenha dado ciência aos
Agravantes, parte interessada na perícia.

Ora, nenhum perito
de uma das partes
da

noite,

realização
onde

a

judicial fica na casa
do processo

especialmente

em

de um levantamento

outra

é

parte

até tarde
à

meio

de campo,

excluída

desse

levantamento!!!

E mais. Nesta ocasião

(noite do

dia 03/04/03), o Sr. Perito afirmou explicitamente
ao a- Advogado e assistente técnico dos Agravantes
que

"estava

seguindo

'orientações'

que

não

ÚNICA

determinadas

seguiria

E

pelo

outras

EXCLUSIVAMENTE

as

Luiz Xavante",

e,

sugestões

de

outros

indigenistas e tampouco iria ao Posto da FUNAI de
Água Boa-MT (responsável pela Reserva de Pimentel
Barbosa, onde estão os silvícolas interessados na
área pericianda de

Marãiwatséde). Ver

cópia da

fita de vídeo anexa, juntada aos autos da exceção
de suspeição.
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desse gravíssimo

fato,

registrado ainda, em câmara de vídeo, a declaração
de que deu o Sr. Luiz Xavante, ao lado do perito,
dizendo que tinha "interesse no retorno dos índios
à

terra pericianda" e

que o mesmo faria o

que

estava ao seu alcance para tal fim.
O
estava

dentro

da

próprio
casa

do

perito

confessa

representante

da

que
FUNAI

(em sua resposta ao incidente).

Este

fato,

por

si

só,

já

demonstra inequivocamente a íntima ligação com uma
qlas

partes,

imparcialidade e

roendo

por

terra,

eqüidistância que

é

a

toda

exigida à

função exercida por um perito judicial!!!
Aliás, essa parcialidade em favor
de uma das partes, ao lirni te,

o Agravado deixa

transparecer em sua manifestação, in verbis:
"Quanto ao trabalho antropológico, há que considerar que as
questões são postas no sentido de se apresentar mais a versão
indígena, que sempre é difícil compreensão."(destacamos)

r

Realmente,

foi

muito

frustrante

para os Agravante que há quase dez anos lutam na
Jusbiça

contra

atitudes

ilegais, violando

direitos mais básicos, que o deu process

seus

of

law

lhes garante, e, , que este sodalício sempre lhes
garantiu. Pois aqui nesta Côrte, corno em Berlim da
Cuíabá-MT:
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Idade

Medieval,

Verdadeiros
opressões

AINDA

heróis
que

são

EXISTEM

capazes

de

desferidas

minimizar
contra

os

as
mais

desvalidos de um dado regime de Governo, mesmo em
democracias, como a que o Brasil tenta construir,
a partir do fim da ditadura militar.
Mas
judiciário

e,

em

há

a

particular,

Tribunal Federal que,
r>

ainda

por

no

esperança

nesse

Egrégio

certo, determinará a

nomeação de um outro expert que não se penda para

1

qualquer das partes e,

de

ânimo,

com a indispensável isenção

realmente,

necessárias, sem

proceda

às

investigações

qualquer preconcepção, visando

encontrar a verdade real sobre a área pericianda e
demais objetos da investigação pericial.
A. 2) Quanto a Realização de Outros Trabalhos com esses fndios

Confessa o Agravado, ademais, em
sua

manifestação

suspeição (doe.

de

fls.

anexo),

21/23

da

exceção

de

que já realizou anterior

pesquisa de campo na Aldeia de Água Branca (onde
estão os indígenas interessados na área disputada
e

que localiza-se dentre da reserva de

Barbosa),

End ereço para
l ,'
! j ', • ·,:

Pimentel /,/

como perito do juizo em outro processo.
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O art. 134 do CPC, II, preconiza:

"É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso
ou voluntário:
li - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito,
funcionou como órgão do Ministério Público, ou prestou depoimento
como testemunha."

Assim,

não

poderia

o

Agravado

atuar como Perito sobre uma questão que, antes, já
havia trabalhado juntos aos índios interessados,
fato que o torna testemunha e retira-lhe, uma vez
e outra, a condição de perito antropólogo (pessoa
que vai

estudar o

grupo

indígena indicado nos

autos, sem qualquer preconcepção
identidade

título de

que permitir ao

vistoriado a
saber,

de sua

cultural).
À

mesmo

específica

ilustração, seria o

perito

agrônomo, já

área disputada anteriormente e

previamente,

qual

a

avaliação

ter
já
das

benfeitorias lá existentes.
Daí se entende porque o Agravado
não queria nem mesmo ir ao encontro dos índios, na
Reserva de Pimentel Barbosa, ou mesmo no Posto da
FUNAI de Água Boa,
por

o qual era responsável direto

aqueles índios. É

porque ele

já

tinha uma

opinião previamente já tomada à respeito dos fatos
que deveria investigar na perícia. E mais, essa
~~IWM~lffl!C,i<c-,n-fllqiú:a~W.-l!;:!::!!°~~~~:.0--,~""t,;IJ".1~~·"8Y"".lMIOl~•~~lo::Uan~-~u:~
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opinião já

estava em conluio com a

posição

representante de uma das partes, no caso,

o Sr.

Luiz Xavante da FUNAI! ! !
- ERROR DA DECISÃO

III

A

decisão

FUSTIGADA

recorrida

revelou-se

nula em primeiro plano, porquanto diz que os fatos

alegados na exceção de suspeição (equivocadamente
nominada "exceção
(',

de

incompetência"

às

32)

sensu,

não

permitiu aos Agravantes produzir todas as

suas

são mera

hipóteses,

mas,

antecipadamente o

incidente. Ora,

tinha

monocrático

julgando

arroladas),

(testemunhas

provas

contrario

f ls.

se

dúvida

alguma

o

julgador

quanto

aos

contornos fáticos da matéria alegada na execeção,
o caminho jurídico seria determinar a instrução do
incidente com a celeridade necessária.
Não obstante a
que

retira a

validade da

mesma, violou frontalmente
IV e

I,

V

e/e

138,

III

essa contradição

decisão recorrida, a
os art. 134, II

do

CPC.

e 135,

Isto porque, o

simples fato (mas de grave conseqüência) do perito~
ter

sido

flagrado dentro

da

casa

de

uma

das(~~

partes, já é motivo suficiente para sua suspeição.
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Aliás, não restam dúvidas que
Luiz Xavante é
Juízo a

funcionário

da

FUNAI. Bastava o

quo LESSE o documento de

fls.

1095 dos

autos da ação civil pública, para verificar que
foi

ele o responsável pela "brilhante" idéia de

colocar índios com brancos na área disputada, tese
rechaçada pelo Esse Colendo Tribunal.
Finalmente,
hipótese do

art.

135,

observa-se

elencada no

que

a

incidente, é

questão de ordem pública, dispensando inclusive o
incidente.
perito

Todos

da

essa

pessoa

máculas
do

( "naturalizado brasileiro"),

à

qualidade

antropólogo
passou ao

de

WENZEL

largo das

razões da decisão agravada.
IV - DO EFEITO SUSPENSIVO
Após tantas discussões, ficou a
cargo

da

periciais

FUNAI
do

o

adiantamento

antropólogo,

já

dos
o

honorários

agrônomo

utilizado servidor dos quadros do INCRA.

foi

Isto a

prova pericial foi requerida por ambas as partes e
os

Agravantes

são

beneficiários da

assistência

judiciária.
Face a
risco
s.r..~

de

dano

irreparáve1,

.• .:ca~l!l.lltlA~~wisu.,a.a::.n,l:IMli::r~t;.tr'
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poderá

..
,,

em

breve

depositado

pela

••••
""

saquer

o

' .~!. ;.... .

., !t"tf. ...

do

saldo

a perícia.

se o Sr. Wenzel não tem qualidade

Ora,

para ser perito

judicial, o mesmo deverá ser substituído por outro
com os requisitos

legais.
Assim,

processual
que

há

para

de difícil

anos

aguarda

que

reparação
uma

não

para

perícia

gere

dano

o processo,

isenta,

com

a

'

retirada

do saldo judicial

perícia,

pedem

su spens vo,

para

í

para

o perito

que,

se

impedir

até o

provido,

perito nomeado,

para realização

os Agravantes
a

atribuição
saque

julgamento

destinará

não havendo

de tal

de efeito

dos

honorários

final

do recurso

essa

verba

ao

outro

entrave para aguardar

nova alocação de recursos pela FUNAI.
Por outro lado, a verossimilhança
do pedido

está bem delineada

nas razões de linhas

volvidas.
Salienta-se,
efeito

suspensivo

das partes
Agravado

finalmente,

vem de encontro

do processo

e

nenhum

que esse

com os anseios
dano

causará

ao

(perito) que já sacou 50% dos honorários

e portanto

foi reembolsado

dos gasto que realizou.

É UMA QUESTÃO DE PRUDÊNCIA!!!
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O recurso é cabível já que ataca
decisão que não acolheu a

exceção de

suspeição,

impugnável pelo recurso de

agravo de

instrumento

recurso

tempestivo,

e 560/138).

(RT 568/117

Trata-se

de

eis que a decisão atacada circulou no DJ/MT no dia
r>.
1

28/05/2003,

conforme Certidão em anexo.
Os

Agravantes, neste ato,

juntam

~ópias das peças obrigatórias e outras que reputam
importantes para o julgamento do presente recurso,
cujo rol segue discriminado ao final.
Informam, ademais, os

nomes

dos

advogados que atuam nesta demanda, lembrando que o
Agravado

(perito)

não

constituiu

advogado

nos

àutos, tendo respondido, pessoalmente, a exceção de
suspeição.
(,..-....,

NOME E ENDEREÇO

DOS ADVOGADOS

DOS AGRAVANTES:

Luiz Carlos da Silva Lima

Luiz Francisco

OAB-GO nº 2.654
Rua 104, nº 251, Setor Sul,
Goiânia, Goiás.

OAB-GO nº 13.450
Rua 104, nº 251, Setor Sul,
Goiânia, Goiás.

Caetano Lima
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NOME E ENDEREÇO DOS PROCURADORES E ADVOGADOS
LITISCONSORTES INTERESSADOS:

DOS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Moacir Mendes

Sousa

Roberto

João Gilberto

Gonçalves

Cavalcanti

Batista

Procurador da República
no Estado de Mato Grosso
Rua Osório Duque, S/Nº
3° andar, Ed. Capital
Bairro Araés
Cuiabá-MT

P;rocuradorda República
no Estado de Mato Grosso
Rua Osório Duque, S/Nº
3° andar, Ed. Capital
Bairro Araés
Cuiabá-MT
Filho

Procurador da República
no Estado de Mato Grosso
Rua Osório Duque, S/Nº
3° andar, Ed. Capital
Bairro Araés ! Cuiabá-MT
ADVOGADOS DA FUNAI :
Gerardo W. F. e Silva

Cezar A. L. do Nascimento

Advogado da FUNAI
OAB/DF nº 738-A
Rua 08, Qd. 15, Cento
Político Administrativo
Cuiabá-MT

Advogado da FUNAI
OAB/MT nº 4293-A
Rua 08, Qd. 15, Cento
Político Administrativo
Cuiabá-MT

REPRESENTANTE JUDICIAL DA UNIÃO:
José de Freitas de Sousa

Port. AGU nº7 285/93
Rua 06, Qd. 15, Centro
, Político Administrativo
Cuiabá-MT
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DIANTE DE TODO O EXPOSTO, pedem os
doutos suplementos
efeito

suspesivo

~~'"'~

do emérito relator para atribuir
ao presente

recurso,

determinando
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do recurso,

garantindo

a eficácia

futura da tutela

recursal.

Após os

atos de

praxe, requerem

aos ínclitos Desembargadores Federais conhecer do
presente recurso e dar-lhe provimento,
de declarar

a

suspeição

do

no sentido

demonstrada e

Perito,

comprovada em linhas volvidas, especialmente pela
r>.

documentação juntada, determinando ao juízo a quo

I

que

nomeie

outro

para

expert

a

realização

da

perícia antropológica, aproveitando-se, inclusive,
os

honorários periciais depositados em
a

determinando

devolução

anteriormente.
provimento

do

Juízo

numerário

Alternativamente,

para

cassar

a

e

sacado
requerem

decisão

recorrida

e

determinar a instrução do incidente de exceção de
suspeição.
finalmente,

Requerem,

os

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, na forma da Lei nº

r>

e

1. O 60 / 5 O

vez

que

Constituição Federal, art.
os

Agravantes

declaram

condições financeiras para
processuais

do

feito.

5 º,

não

possuírem

suportar as

Informam

LXXIV,

despesas

que

beneficiários da assistência judiciária na
o

gerou

presente
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mantidos

nomeados

os

seus

advogados

já

constituídos.
Termos em que pedem deferimento.
Goiânia, 09 de junho de 2003 .
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PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5ªVARA

PROCESSO Nº 2003.36.00.008536-6

·

1 - Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos.
li - Atenda-se o requerido às tis. 29, parte final, encaminhando a fita de
vídeo à Polícia Federal.
Ili - Intimem-se.
Cuiabá, 20 de junho de 2003.

JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA DA 5ª VARA
(Av. Hist. Rubens de Mendonça, 1731, Centro EmpresarialPaíaguâs, Bosque da Saúde,Cuiabá/MT)

Ofício nº 385/2003 - SECVA

Cuiabá, 24 de junho de 2003 .

...r

Sr. Superintendente,

Pelo presente, extraída dos autos de Exceção
(Incompetencia, Impedimento, Suspensão) nº 2003.8536-6, em que é requerente
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS e requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, de ordem do MM. Juiz Federal da 5ª Vara/MT, DR. JOSÉ
PIRES DA CUNHA, cumpre-me encaminhar a V. Sª a Fita de Vídeo, para que
auxilie na investigação do Inquérito Policial requerido pelo MPF ( fl. 27/29) cópia
anexo.

Atenciosamente,

Ilustríssimo Senhor

Dr. DELCI CARLOS TEIXEIRA
MD. Superintendente

Regional da Polícia Federal

CUIABNMT
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO ~
QUINTA VARA DA JUSTIÇA FEDERAL EM MATO GROSSO
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PROCESSO Nº 2003.36.00.008536-6 apenso ao
Feito principal 95.00006790

o

O,

ije:D

-t

1 t3

: 1 ~~
2003

~+:r

; -..1, -•

ADEMILSON LUIZ DE REZENDE e sua
mulher, tendo requerido suas admissões como substitutos processuais da
AGIP S.A. nos feito promovidos pela UNIÃO, FUNAI, MP e de
iniciativa de ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS, face
decorridos mais de 30 dias da carga pelo MP (01.08.03) requerem:
notificação para devolução dos processos em cartório;
declaração de serodiedade de eventual manifestação do MP e
desconsideração da mesma após certidão a respeito pelo cartório;
vista dos autos após o despacho pleiteado;

1
2

3

Nestes Termos.
Pede e espe1:1~eferimento.
Cuiabá-MT.,\.We setembro de 03
:

r~~1

Luiz R. Vasconcelos - OABMT 2977B
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fl,fProcesso Nº 2003.8536-6 -. Exceção ·de Suspeição
. Atenda-se como solicitado .
Cuiabá, 6 de outubro de 2003.

. ·.·-~":·.~
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MINIS'tfilÚO DA JUSTIÇA

DEPART~O

DE POLÍCIAFEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

Ofício 138/2003-FGN/SR/DPF/MT
REFERÊNCIA: Processo 2003. 8536-6
IPL: 439/2003 - SR/DPF/MT

CUIABÁIMT, 23 de setembro de 2003.

Meritíssimo Juiz,
·,r"

A Autoridade Policial abaixo assínada vem à presença de Vossa Excelência,
informar a instauração do Inquérito Policial supra citado, com base no Oficio n. 385/2003 SECVA, da 5ª Vara da Justiça Federal - MT e solicitar cópia dos autos da Exceção de
Suspeição nº 2003.8536-6 (processo principal Ação Civil Pública nº 95.0000679-0), em que
figuram como excipientes ADELINO AUGUSTO FRANCISCO e OUTROS e excepto o perito
antropólogo EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL.
Segundo manifestação do Ilmo. Procurador da República, o perito judicial,
considerado suspeito pelos autores da exceção de suspeição, teria sofrido insistente pressão por
parte do advogado dos autores para que ele aceitasse sua proposta sobre qual seria a melhor
metodologia de trabalho a adotar para a realização da pericia.
Tal atitude do advogado dos autores configura, em tese, o crime de coação no
curso do processo (artigo 344 do Código Penal), pelo que foi requisitada a instauração do
presente apuratório. Consta, ainda, que o perito teria se manifestado quanto a ter se sentido
intimidado com a atitude do advogado, razão pela qual se faz necessário o encaminhamento
das cópias dos autos da referida exceção de suspeição, para que possamos identificar o
advogado dos autores, bem como a declaração do perito sobre os fatos.
Respeitosamente,

FE

"\ /•
i:

Y)Q.:
ANDA GOLIN NO
egada de Polícia F
Matricula 10.208
2ª Classe

A Sua Excelência, o Senhor
Dr. JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara/MT
Cuiabá/MT
Av. Rubens de Mendonçaesq. com Viaduto daAv. Miguel Sutil n°909, Bairro Araés -Cuiabá/MT
CEP 78005-560 - Fone: (065) 614-5600
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
JUÍZO DA QUINTA VARA
OFÍCIO N? 620/2003-SECVA

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2003.

Senhora Delegada,

Pelo presente, de ordem do MM. Juiz Federal em exercício na
5ª Vara/MT, Dr. MARCOS ALVES TAVARES, encaminho a Vossa Senhoria cópia dos autos
de Execeção de Suspeição nº 2003.8536-6, em que são partes ADELINO AUGUSTO
FRANCISCO E OUTROS e MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS, referentes ao
pedido solicitado junto ao Ofício nº 138/2003- FGN/SR/DPF/MT(nº vosso).
Nesta oportunidade renovo

a Vossa Senhoria

os meus

protestos de elevado apreço e distinta consideração.
1~'

ZE~STA
Diretora de Secretaria

Ilustríssima Senhora
FERNANDA GOLIN NOGUEIRA
Delegada de Polícia Federal
CUIABÁ • MT
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1• REGIÃO
AGRAVO OE INSTRUMENTO Nª 2003.01.00.017605-1/MT
Processo na Origem: 200336000085366
RELATOR
AGRAVANTE

: DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS
: ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS(AS)

ADVOGADO
AGRAVADO
INTERESSADO
PROC/S/OAB

1NTERES$ADO

PROCURADOR

:
:
:
:
:

LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA E OUTRO(A)
EUGENIO GERVASIO WENZEL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
MOACIR MENDES SOUSA
FUNDACAO NACIONAL DO INOIO - FUNAI
: ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO

DECISÃO
Culda-se de agravo de instrumento interposto por Adelino Augusto
Francisco e outros contra a decisão que não acolheu a exceção de suspeição
interposta em desfavor de Eugênio Gervéslo Wenzel1 perito antropólogo nomeado
pelo Juiz da 5ª Vara da Seção Judiciéria d~ Mato Grosso/MT.
Sustentam os Agravantes, em síntese, que a decisão recorrida se revala
nula, porquanto, ao julgar antecipadamente a lide, o Juiz de 1 ° grau não permitiu aos
Autore~ produzir todas as provas que consideravam imprescindíveis à comprovação
da alegada suspeição do expen. Requerem, ao final, seja declarada a suspeição do
perito ou, alternativamente, a cassação da decisão agravada, com a devida instrução

do incidente de exceção de suspeição.
,

·

Após este breve relatório,

passo à análise

do pedido

de efeito

suspensívo.
Na apreciação inicial deste recurso, hnpõe-ss veríftcar, a teor do art. 558
do CPÇ. se estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito

suspensivo, quais sejam, a relevância da fundamentação e o risco de lesão grave e
de difícO reparação a pretenso direito dos Agravantes.
Sublinhe-se, de logo, que a eventual Inclinação do perito pala solução da
lide em;favor de uma das partes constitui-se fato grave, gravlssimo. o que macula por
completo a idoneidade do profissional para desincumbtr-se do mister que lhe foi
confiado pelo Julgador. Com efeito, sobre ,isso nenhuma dúvida pode palrar.

No caso dos autos, a colma de suspeito recai sobre o Sr. Eugênio
Gervásio

Wenzel,

perito

do Juízo,

em função

de alegada

parcialidade,

por

entenderem os Agravantes que o expert ·possui vínculo com um dos representantes
dos índios.
~Sucede, no entanto, que o ilustre Magistrado prolator da decisão
agravada não se utilizou da faculdade processual que lhe incumbia, qual seja, colher
os elementos probatórios relativamente aos fatos Imputados ao perito, que, allás. se
afiguram graves, visto que implicam violação de um princípio basilar a ser observado
pelos auxiliares da justiça. que é o da imparcialidade na apuração da verdade real.
Não o tendo feito, parece, ao meu ver, que não estaria ele em condições
jurídico-processuais
de aferir a procedência ou improcedência das alegações
......-.1•AC~IÃOIIMr1Mlil-D4
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PODER ~UOICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2003.01.00.017505~1/MT
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suscitadas pela parte excipiente,

ora

1

.. m&.
Agravante, por isso que se faria necessárlâã

instrução do feito.
Na petição do presente agravo, os Agravantes pleiteiam como pedido
principal o provimento para declarar a suspelçâo do perito. Se é verdade que os
recorrentes admitem que o feito se ressentiu da falte da aludida fase ínstrutorta,
também é certo, para ser coerente, que não serla dado a esta Corte Judiciárfa, bem
mais eqüidistante dos fatos da causa que o Juízo de 1° grau1 acolher a dita
pretensão, sem que seja apurada devidamente a veracidade da assertiva contida em

suas razões recursais.
Em face de tais circunstancias tático-Jurídicas peculiares da causa,
reconheço o concurso de ambos os requisitos previstos no artigo 558 do CPC e,
nessa perspectiva, atribuo o efeito suspensivo. Em conseqüência, declaro suspensa
a realização da perícla, sem prejuízo de eventual prosseguimento do incidente, caso
...•..

em que o Julgador podará possibilitar ás partes a indicação das provas que
pretendem produzlr nos autos da exceção de suspeição do perito, apreciando-as
segundo o seu livre convencimento.
cópia desta decisão. via fax, ao Ilustre Juiz prolator da
decisão agravada. solicitando-lhe prestar as Informações pertinentes (CPC, art. 527,
Remeta-se

til e tV).
lnUme(m)-se o(s) Agravado(s)·.para responder, querendo, no prazo de 10
{dez) dias (CPC, art, 527, V).
· Publique .•se.

Brastliai 19 de novembro de 2003.
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PODER JUDICJÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA DA 5ª VARA
CONCLUSÃO
Nesta data faço estes autos
conclusos ao MM. Juiz Federal.
Cuíab.i, 21 de novembro de 2003.
~~

ZE~~ECOSTA
Diretora de Secretaria

Processo n? 2003.8536-6

I - Ciência às partes ela decisão de fls. 68/69, proferida
pelo e. TRF/P Região, no A. I. Nº 2003.01.00.017505-l/MT
II - Requeiram, Autor e Ré, no prazo sucessivo de 05
(duco) di..s, o que entenderem de direito.
[II - Intimem-se.
Cuiabá, 21 de novembro ele 2003.

JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara/MT

,r,
:· DATA
f\\est;t data. recebi
osiprcsentes autos.
Culnbâ, 21/ L l/2003.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA ESPECIALIZADA - FUNAI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA QUINTA VARA
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A UNIÃO e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO-FUNAI, Fundação Pública, respectivamente representadas pelo Procurador
Chefe da União no Estado de Mato Grosso e por Procurador Federal em exercício
junto a FUNAI, nos autos da EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, processo n. º
2003.36}00.008536-6, que movem ADELINO AUGUSTO FRANCISCO e
OUTROS, em face de EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL, expert antropólogo
nomeado nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, processo n," 095.000679-0,
vêm, respeitosamente, à presença de V.Exa., em atenção ao r. despacho de fls. 70,
aduzir o que se segue para ao término R E Q U E R E R E M.
A presente medida possui o condão, único e
exclusivo de retardar providência de suma importância ao deslinde da demanda,
mormente a conclusão dos estudos antropológicos, que por sua vez, já se
encontram carreados aos autos principais, Ação Civil Pública, processo n," 95.679
-0. Imagine Exa., se as investigações retro fossem de encontro o_s interesses dos
Excipientes, · decerto estariam aguerridos na sua defesa, desferindo elogiosos
conceitos ao caráter do digno expert antropólogo.
Mas, contudo, o vistor ousou contar a verdade,
rumando pelos caminhos históricos e antropológicos concluindo pela ancianidade
da posse indígena em caráter permanente na área demarcadas e denominadas como
sendo Terra Indígena Marãiwatesede, conforme noticiou Fernando Henrique
1

RUA 8 - QUADRA 15 - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CEP 78 050-900 - CUIABÁ/MT
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA ESPECIALIZADA - FUNAI

Cardoso em conjunto com o professor Dr. Geraldo Müller, na obra intitulada
AMAZÔNIA: EXPANSÃO DO CAPITALISMO,
nos autos principais.

já exaustivamente debatida

Se lá não se encontram, deveu-se ao atos ilegítimos
perpetrados pela AGIP DO BRASIL S/A, promovendo a transferencia dos índios
em desacordo com o comando constitucional contido na CR/67 e na sua emenda de
1969.
A esse aspecto, a Excipientes socorrem-se do art.
art. 62 (e § lº, da Lei n.º 6.001/73, de efeitos nitidamente ex tunc, em face da
nossa tradição constitucional que nos acompanha desde os idos da CR/34.

"Art. 62. Fincam declaradas a nulidade e a
extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer
natureza que tenham por objeto o domínio, a
posse ou a ocupação das terras habitadas pelos
índios ou comunidades indígenas.
§ 1 º. Aplica-se o disposto neste artigo às terras
que tenham sido desocupadas pelos índios ou
comunidade indígena em virtude de ato ilegítimo
de autoridade e particular".
Neste contexto, o douto expert, às fls. 21 usque 23,
esclarece toda essa quizila criada pelos Excipientes, havendo de se observar, que os
fatos estão sob investigação policial, fls. 64, porque, os fatos configura-se em tese,
em face dos relatos do vistor de haver, a bem da verdade, sofrido coação por parte
dos doutos causídicos representantes do Excipientes, o delito capitulado no art, 344
do C.P.B.
Entretanto, o TRF da 1 ª Região, entendeu pela
instrução processual desta Exceção, mesmo que de forma preliminar, motivo pelo
qual, em homenagem a celeridade do feito, não havendo impedimento de ordem
processual algum ao seu impulsionamento até o julgamento do mérito do Agravo,
seja determinando a imediata oitiva das testemunhas arroladas às fls. 13, bem como
seja ouvido o vistor antropólogo, Dr. Eugênio Gervásio Wenzel.
~
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA ESPECIALIZADA - FUNAI

Não obstante, também homenageando a mesma
celeridade processual, abrigando desta feita os interesses das partes, em especial
dos índios e dos posseiros definidos como clientela da reforma agrária, aflitos por
umadecisão definitiva que conduza as sua vidas, seja determinado com a urgência
que o caso requer a instalação de outra perícia Histórico-Antropológica de caráter
confirniativa da produzida pelo vistor Excepto, acompanhada por uma Oficial de
Justiça e por força policial suficiente com a finalidade de impedir os desamados
das partes, conforme amplamente festejado pelos Excipientes.
Os custos, honorários do perito e suas despesas,
serão suportados pela União e pela FUNAI, que por sua vez irão cobra-los, caso
confirmado os estudos antropológicos da lavra do Dr. Eugênio, na forma
preconizada nos efeitos da condenação por litigância de má fé.
Tendo em vistas as considerações tecidas na presente
peça processual, arrematam-na R E Q UE R E N p O finalmente a V.Exa.,
determine as providências ora tabuladas, a oitiva das testemunhas arroladas, bem
como do vistor oficial e a instalação da perícia confirmativa, sob as cautelas
sugeridas.
Seja noticiado no AG n." 2003.01.00.17505-1/MT
estas providências levadas a efeito em homenagem a celeridade processual e aos
interesses aflitivos dos índios e dos posseiros clientela da reforma agrária.
Por derradeiro seja a presente Exceção julgada
IMPROCEDENTE, condenando-se os Excipientes nos consectários derivados na
forma indicada no art. 17 de seguintes do Cód. de Processo Civil; a chamada
litigância de má fé.
Termos em que
e. r. m.
Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2003.
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: -PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃ< > JUDICIÁRIA DE MA T() GROSSO
JUÍZO DA QUINTA VARA

MANDADO DE INTIMAÇÃO
Nº 2425/2003

PROCESSO:
REQ_TE(S):
REQ_DO(S):

Nº 2003.8536-6/Classe: 10400
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

FlNALIDAI >E:

INTIMAÇÃO
da UNIÃO FEDERAL.
na pessoa
do
Procurador-Chefe da Advocacia Geral da União - , \GU, com
endereço no Ccnt ro Político Adrnini ... trativo. nesta Capital,
do inteiro teor da decisão exarada às fls. 68/69, no A. I. n"
2003.0 l .00.0 L 7505- L/MT.

ANEXO(S):

Cópia da decisão retromencionada.

SJ:OE DO JUÍZO:

Justiça Federal - Seção [udiciária do Estado de Mato < ~rosso, Av.
Historiador Rubens de Mendonça, 1731, Bosque da Saúde,
Cuiabá/MT.

Expedi este mandado por ordem do Ml\1. Juiz Federal
da SªVara/MT,
Dr.
JOSÉ PIRES
DA CUNHA,
devendo ser cumprido por Oficial de Justiça.

Cuiabá/MT, 21 ele novembro de 2003.

ZE~OSTA
Diretora de Secretaria

Recebi o Original
Em: _@<.(! ( (
I <2003
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urador-Chefe da Uniáo/MT.

URGENTE

POJ)ER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃ<> JUDICIÁRIA DE MAT() (;ROSSO
JUÍZO DA QUINTA VARA

~\1.ANDAI)O DE INTIMAÇÃO
Nº 2426/2003

PHOCESSO:
RE <[fE(S):
lUQDO(S)

Nº 2003.8536-<>/Classe: 10400
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
MINISTÍ~RIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS

Fll\'ALIDAJ >E:

INTIMAÇÃO da FUNDAÇÃO NACCONAL DO ÍNDIO FUNAI/MT,
na pessoa do seu
Procurador-Chefe,
com
endereço no Centro Político 'Adminívtrativo. ncst a Capital,
do inteiro teor da decisão exarada às fls. 68/69, no A. 1. nº

2003.01.00.0 l 7505- l/MT.

ANEXO(S):

Cópia da decisão retromencionada.

~EI)E DO I UÍZO:

Justiça Federal - Seção f udiciária do Estado de Mato ( ~rosso, Av.
Historiador Rubens de Mendonça, 1 :'3 I, Bosque da Saúde,

Cuiabá/M'T.

Expedi este mandado por ordem do Ml\1. [u.z Federal
da 5ªVarn/MT,
Dr.
JOSÉ PIRES DA CUNHA,
devendo ser cumprido por Oficial de Jus, iça.

Cuiabâ/MT, 21 de novembro de 2003.

ZEN~OSTA
Diretora de Secretaria

SILVA

l .uiz < ~nrlo~ da Silvn l .ímn
\ .u\·1. Francisco Cactan .•., l .imn

~.,m'ria C'..i:1ei,moLim»
Muna 'l'ereza Cactuno 1 .im:1

www.slca.com,br

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 5ª V'KRA

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO:

Processo

n ° 2003. 8536-6
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OUTROS,

qualificados e com a mesma representação nos autos
em referência, respeitosamente, vêm à

presença de

Vossa Excelência, requerer

seja dado cumprimento à

decisão

de

do

Agravo

2003.01.00.017505-1,

nº

Instrumento

designando,

assim,

a audiência

de instrução e julgamento.

Requer,
testemunhas

já

testemunha

o

localizado

na

ainda,

além

arroladas,

recepcionista
cidade

comprometendo-se a

a

ouvida

Hotel

Barra

de

parte

seja
do

oi tiva

da

trazer

do
aos

das
como

Esplanada,
Garças/MT,
autos

a

qualificação da referida testemunha, bem como sua
apresentação

na

audiência

independentemente

de

intimação.
F..ndcr"i")
parD Intimações • Golânia-GO:
Ru,r l04, Nº 251, Q,1. F22 1.1 J \, Scl111 Sul,
CRP: 74.U8:l-'.llJO, Telefones: (62) 211 6111
e 241-624-t Fax: (62) 281-1.120
E-mail. goiania@slca

com br

URA:SIL
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Cuiabá-MT: Av, lli,fo1i,1Jo1 Rubens Mc1l1l"11ça..
n'' 11i(l>, Centro En,prc~nrial Cuiabá, 81. IOOR~
ll-,ill'l>
Jarrhm Aclimação, CRP: 7R050-000
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Luiz Cnrlos <la Sil\la Lima

1 niz Francisco Caetano Uma
S11mlrn Cacumo Lima
M~ri:t 'fereza Caetano Lima

s
Protesta,

~;\f:
.

SILVA LIMA &
.

CA.ETJt!J!Qi

Advega:tlm· Ass.ocimlo~
l4ww.s/ca.cmr•. hr

pelo

outrossim,

depoimento

pessoal do excepto.
Temos em que pedem deferimento.
Cuiabá/MT,

------=-

ANDRADEOAB/MT 6.718

Endereço PBrll lntlm111'Õcs - GolJinln-GO:
Rua 104. N• 25 J, QJ. F22 l.1 '.ll. Sdur Sul.
<..'F.P: 74.UKL~uo,
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Proc. nº 2003.36.00.008536-6

DESPACHO

As exceptas União e FUNAI requereram a instrução do
presente incidente de suspensão e ao mesmo a realização de uma perícia confirmativa
daquela que foi realizada nos autos principais (tis. 72/74 ).

0.

1

_
Tenho que as medidas pleitedas são incompatíveis,
verdadeiramente excludentes entre si. Uma prova pericial para confirmar outra perícia
constitui anomalia jurídica, pedido dos mais esdruxúlos. Ou pedem a anulação da prova
produzida e a realização de nova perícia, ou a continuidade da instrução deste
incidente, para na hipótese de seu improvimento verem sancionada a prova já
produzida.
Desse modo, determino que as referidas exceptas,
esclareçam, com clareza e objetividade, o que desejam, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, e sobre o mesmo tema, manifeste-se o outro
excepto (MPF).
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2003.

JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara/MT

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5ªVARA
Oficio n2 871/03-GABJU

Cuiabá, 15 de dezembro de 2003.

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal,

Presto, a seguir, as informações solicitadas por Vossa Excelência,
para instruir o Agravo de Instrumento nº 2003.01.00.017505-1/MT, no qual é
agravante a Adelino Augusto Francisco e Outros e agravado Eugênio Gervázio
Wenzel, interposto contra decisão prolatadanos autos da Exceção n2 2003.36.008536-6.

JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª,. Vara/MT

Excelentíssimo Senhor Doutor
FAGUNDES DE DEUS
DD. Juiz Relator do Agravo de Instrumento
Nº 2003.01.00.017505-l/MT
Tribunal Regional Federal da 1 ª Região
Brasília - DF
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Proc. nº 2003.8536-6

INFORMAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Desembargador,
Recebida, via fax, a r. decisão de Vossa
Excelência, e1n 21.11.2003, por despacho na mesma data determinei ciência às
partes e que requeressem o que entendessem de direito, no prazo de cinco
dias.
A UNIÃO e a FUNAI requereram a instalação de
outra perícia Histórico-antropológica de caráter confirmatório, ou que fossem
ouvidas as testemunhas arroladas e o vistor Oficial (doe. de fls. 73/74).
Os Excipientes requereram o cumprimento da
decisão proferida no Agravo, designando audiência de Instrução e Julgamento
(fls. 78/79).
Por despacho de 12.12.2003, determinei que os
exceptos União e FUNAI, esclarecessem com objetividade, o que desejam (f.
81).
No processo nº 95.00679-0, como informado no
oficio nº 870/2003, encaminhando decisão proferida, designei a data de
29 .O 1.2004, às 14:00 horas para realização de audiência de inquirição de
testemunhas.
Sendo estas as informações a serem prestadas até
o presente momento, e estando à disposição para novas informações, se
necessárias, apresento a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e
consideração.
Cuiabá-MT, 15/12/2003.

José Pires da Cunha
Juiz Federal

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
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2enaich Costa

Diretora de Secretaria - SP. Vara/MT
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
5ªVARA
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PROCESSO Nº
CLASSE 10400
JUIZ
EXCIPIENTES
EXCEPTOS

2003.36.00.008536-6
EXCEÇÃO (INCOMPETÊNCIA, IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO)
JOSÉ PIRES DA CUNHA
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO e OUTROS
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF e OUTROS

Vistos.

Trata-se de Exceção de Suspeição deduzida contra auxiliar do
JU1zo (perito) por ADELINO AUGUSTO FRANCISCO e OUTROS em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, UNIÃO e FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO - FUNAI.
Alegaram os Excipientes que o "expert" judicial agiu com
parcialidade no intuito de prejudicá-los.
Após manifestação do MPF (fls. 27/29), o incidente não foi
acolhido por parte deste juízo (fls. 31/34), o que ensejou o ajuizamento de agravo de
instrumento por parte dos Excipientes (fls. 37/58), a fim de que fosse anulado o
mencionado decisum, visando o reconhecimento, de plano, da suspeição do perito ou,
alternativamente, a instrução da presente exceção.
A decisão recorrida foi mantida por este juízo (fl. 59).
O eg. TRF/1ª Região concedeu efeito suspensivo ao agravo,
propiciando às partes a indicação das provas para instrução do incidente (fls. 68/69).

Poder Judiciário
SEÇÃO JUDICIÁRIA

DO ESTADO DE MATO GROSSO

A União e a FUNAI requereram a oitiva das testemunh~~
arroladas pelos Excipientes à fl. 13, bem como do Perito do Juízo, o antropólogo
EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL, bem como a realização de perícia "confirmatória"
daquela já realizada (fls. 72/74 ).
Os Excipientes requereram a oitiva, além das testemunhas
elencadas à fl. 13, do recepcionista do Hotel Esplanada, localizado na cidade de Barra
do Garças/MT, comprometendo-se em trazer aos autos a qualificação dessa pessoa,
bem como sua apresentação independentemente de intimação (fls. 78/79).
Determinou-se a manifestação dos Exceptos quanto ao pedido
de realização de .perícia "confirmatória", o que foi considerado verdadeira anomalia
jurídica (fl. 81).
,,,,.---...

União e FUNAI requereram a instrução do incidente processual
(fl. 86), no que foram secundadas pelo MPF (fl. 87).
RELATADOS. DECIDO.
A despeito de em juízo de retratação ter me posicionado pela
manutenção da decisão agravada, alinho-me ao posicionamento adotado pela Superior
Instância, no sentido de que decidir o incidente sem propiciar a adequada dilação
probatória constitui verdadeiro cerceamento do direito de defesa.
Diante do exposto, revogo a decisão de fls. 31 /34.
Assim sendo, designo o dia 05 (cinco) de fevereiro de 2004,
às 14:00 horas, para realização da audiência de inquirição do Perito Judicial Eugênio
Gervásio Wenzel e das testemunhas arroladas.
Atento ao comando insculpido no parágrafo único do art. 407
do CPC, se as partes desejarem apresentar novo rol de testemunhas, deverão fazê-lo
observando a antecedência ali assinalada (mínimo de 10 dias antes da audiência).
Os Excipentes deverão qualificar a pessoa do recepcionista do
Hotel Esplanada em Barra do Garças/MT, conforme já se comprometeram às fls. 78/79.
As partes devem esclarecer, ainda, se as testemunhas
arroladas comparecerão independentemente de intimação.
Dê-se ciência da presente, mediante ofício, ao ilustre Relator
do Agravo de Instrumento nº 2003.01.00.017505-1/MT, Desembargador Federal
FAGUNDES DE DEUS, mediante o envio de cópia por "fax", seguindo o original
posteriormente pelo malote.
Cumpra-se e intimem-se, com a máxima urgência.

Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2004.

JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara/MT

(CBSOECCIVt'EXCECAO/)(AVA.NTE WPOJ
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
JUÍZO DA QUINTA VARA
Ofício n? 20/2004- GABJU

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2004.
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Excelentíssimo Senhor Desembargador -Federal,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência cópia
da decisão proferida às fls. 91/93, nos autos da Exceção (Incompetência,
Impedimento, Suspeição) nº 2003.8536-6, movida por ADELINO AUGUSTO
FRANCISCO E OUTROS contra a UNIÃO FEDERAL E OUTRO, a fim de
instruir o Agravo de Instrumento n°2003.0I.OO.OI7505-l/MT, interposto nesse
e. Tribunal.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço.

JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara/MT

Excelentíssimo Senhor Doutor
FAGUNDES DE DEUS
DD. Juiz Relator do Agravo de Instrumento
nº 2003.01.00.017505-l/MT
Tribunal Regional Federal da 1 ª Região
BRASÍLWDF
~,

_j

Em caso de má recepção, favor entrar em contato. Fone: (65) 614.5749

l

20 de janeiro de 2004.
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. Exmo. Desembargador Federal
FAGUNDES DE DEUS

Destinatário:
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(61) 2i6-543 l

REF.: Of. 20/2004-GABJU

1

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o Ofício nº 20/2004GABJU.

t

Atenciosamente,

\
MAR i. I IA MIDgRI
SAITO
T~nico Juql~rio

Autentica~ão dó Remetente

\
MARCIA MID<pRfSAITO

Diretora de Secretafia em Exercício

)
OBS: Oficio remetido via ECT.

Ili

Autenticação do Operador
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
5ªVARA

CARTADEINTIMAÇÃO
Nº 007/2004

.
~-

Ao
Ilmo. Sr.
EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL
Rua Sílvio Luiz Mantelli, nº 449 - Bairro Jardim Cândida
CEP: 13603-014/ ARARAS-SP

De ordem do MM. Juiz Federal da 5ª Vara/MT, Dr. JOSÉ PIRES
DA CUNHA, nos autos da Exceção de Suspeição nº 2003.36.00.008536-6, que ADELINO
AUGUSTO FRANCISCO e OUTROS promo~ em face do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
- MPF e OUTROS, INTIMO-O a comparecer l\S~itla de Audiências deste Juízo, no dia 05 (cinco) de
fevereiro de 2004, às 14:00 horas, a fim de ser
uirido como testemunha arrolada pelos Exceptos
(MPF, União e FUNAI) nos autos supramencio~ os.

f

j,t._ode2004.
1

1
1

1

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso -Av. Historiador Rubens de Mendonça, n" 1.731, Centro Empresarial
Paiaguás, Bairro Bosque da Saúde, Cuiahá/MT. CEP 78050-000, Telefone: O(xx}65614-5749/5750, Fax: O{xx)65642-4443.

G3

Em caso de má recepção, favor entrar em contato. Fone: (65) 642-~3
':i

l

2Ó de.janeiro-de 2004.

lnº de _folhas: 102·(Incluindo esta)

URGENTE
Iiestinaqúio:'JI Sr.' l\1AJlQUES.(~!Yif~S.t\}}RÂSll.;EIRJ\
DECORREIOS
E TELEGRAFO$4..
. . ' .
-.
·. ---··- ECT),
~--"'
º"•.

FAX (65) 624-9018

ASSUNTO: Encaminhamento do Telexograma nº 008/2004.
OBSERVAÇÃO: Número do Telex da Justiça Federal: (065) 65-2446.

11

Autenti

Autenticação do Operador

OBS: Carta de Intimação nº 007/2004 remetida via ECT, por telexograma.

r:
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CATG: U/PC
END:
AO
ILMO. SR.
EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL
RUA SÍLVIO LUIZ MANTELLI, 449 - BAIRRO JARDIM CÂNDIDA
13603-014 - ARARAS - SP
DLOC: CUIABÁ/MT
TEXT:
JUSTIÇA FEDERAL/CUIABÁ/MT/TELEXOGRAMA
NR-008/2004
CARTA
DE
INTIMAÇÃO
NR-007/2004
.
.. .
.. _ '~:-

,----.

DE ORDEM DO MM. JUIZ FEDERAL DA 5ª VARNMT, DR. JOSÉ PIRES
DA CUNHA, NOS AUTOS DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ·Nº
2003.36.00.008536-6,QUE ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
PROMOVEM EM FACE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF E
OUTROS, INTIMO-O A COMPARECER À SALA DE AUDIÊNCIAS DESTE
JUÍZO, NO DIA 05 (CINCO) DE FEVEREIRO DE 2004, ÀS 14:00 HORAS,
A FIM DE SER INQUIRIDO COMO TESTEMUNHA ARROLADA PELOS
EXCEPTOS
(MPF,
UNIÃO
E
FUNAI)
NOS
AUTOS
SUPRAMENCIONADOS.CUIABÁ-MT, 20 DE JANEIRO DE 2004. MÁRCIA
MIDORI SAITO. DIRETORA DE SECRETARIA DA 5ª VARNMT EM
SUBSTITUIÇÃOAUTOMÁTICA. JUSTIÇA FEDERAL. SEÇÃO JUDICIÁRIA
DE MATO GROSSO.AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA,
1731. EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUÁS. BAIRRO BOSQUE
DA SAÚDE. CEP: 78050-000- CUIABÁ- MT.

NNNN
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Em caso de má recepção, favor entrar em contato. Fone: (65) 614.S~l,
(

[ 20 de janeiro de 2004.
nº de folhas;=z 02 (Incluindo esta)
ii

URGENTE
Destinatário:

limo. Sr. EU.GÊNIO GERVÁSIO
WENZEL

FAX (19) 3542-0656

REF.: Carta de Intimação nº 007/2004

(
1

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria a Carta de Intimação nº
007/2004, extraída dos autos da Exceçãode Suspeição nº 2003.8536-6.
Atenciosamente,

s~C

MARCIA MIDORI
Técnico Judici;írio

r
!

Autenticação do Operador

OBS: Oficio remetido via ECT.

., .

Luiz Carlos da Silva Lima
Luiz Francisco Caetano Lima
Maria Tcrcza Caetano Lima Chaves
Sandra Caetano Lima

Silva Lima & Caetan
Advogados

Axsociados S/,

www.slca.co111 br

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

JUIZ
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

N

-=·e- 1!

o

!;

1

-o/

;u

o

!
O/
l ()
-1

l;?

,,.--..,

<.-

~=

f --

-

,.J '
ç-..

2DU4

r

/

y·:;.1·

j

·n
rn

l . ·'

1

l

O!

1 rrr

1

1

1

t.~

....•

Ãi

;g l~/

J~ ~~-1

(

:i: 1

NATUREZA:
EXCIPIENTES:
EXCEPTO:
PROCESSO Nº: •.••

EXECEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
EUG~NIO GERVÁSIO WENZEL
2003.36.00.008536-6

ADELINO
já q6alificados
em

AUGUSTO

FRANCISCO

E

e com a mesma representação

teferência,

respeitosamente,

Vossa Excelência

expor e,

à

vêm

OUTROS,

nos autos

presença

de

ao final, requerer o que se

segue:
(',

.

Atendendo

!

TRF

1ª

Região,

os

a

decisão

presentes

autos

prolatada
estão

pelo

aguardando

designação de audiência de instrução.
É

presente
prejudicial

de

incidente

.r'

à

bom

alvitre

da

prova

antropológica,

independentemente

na

do

vez

realização
e

perícia,

outra,

respectivo

modificam

conforme

Endereço para intimações. Goiüni11-GO:
Rua 104, N" 251, Qcl r-22 Lt. 33, Setor Sul.
CEP 74 083-300, Telefones: (62) 241-614,j
e 241-6244, Fax: (62)281-1320
E-mail: goiarna@slca.com.br

fatos

que

como

matéria

afigura

se

validade

salientar

ato

por
já

pericial

Home page. www slca.com.br

ocorridos

probatório

denunciados

BRASIL

histórico-

dos vícios

completo

a

o

que,

uma

mencionada
na

peça

de

Cuinbá-MT. \,· l l1s1on,1,J.>1 R11bcn, de Mc1lllnnça,
11" 2000. Fcutro l:1111llc"11ialCuiabá, SI. 1008.
B,11110 Jardun Aclunaçâo. Cl:P noso-non
Telefone: t65) M•l-9004. Fax (65) 644-6257
E-mail: cuiaba@slca.com.br

G-7

Carlos da Silva Lima
Luiz Francisco Caetano L1111.i
Maria Tcrcza Caetano L11na Chaves
Sandra Caetano Lima
L11i7.

impugnação ao laudo,

juntada às

feito em apenso(Ação Civil Pública nº 95.00.00679-0}.
Ocorre
supra referida, já

que,

na

Ação

Civil

Pública

fôra determinado o seguimento da

instrução processual, estando a
para o dia 29/01/2004, às

audiência designada

14: 00 horas, nesse douto

juízo.

ASSIM SENDO, em atenção ao princípio
à

da economia processual e
dispensada ao

presente

Excelência que,

na

urgência que deve ser

incidente, requer

audiência

acima

à

Vossa

noticiada,

se

digne em unificar a instrução, tanto da referida Ação
Civi+

Pública,

quanto

da

presente

exceção

de

suspéição,

Termos em que pedem deferimento.
·oe Goiânia p/ Cuiabá, 16 de janeiro de 2004.
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LIMAOAB/MT 7.282-A

Endereço para intimações - Goiiinia-GO:
Rua 104, N" 251, Qd 1'22 u. 33, Setor Sul,
CEP. 74.083-300, Telefones. (62) 241-6144
e 241-6244, Fax: (62) 281-1320
E-mail: goiania@slca.com br

BRASIL
Home page·www.slcacom.br

Cuiabá-MT: i\v l hstorradot Rubens de Mcudouç.r,
n" 2000, Ccn110 Emprcsanul Cmubá, SI 1008,
Bairro Jardim Aclimução, C'EP 78050-0(Hl
Telefone. ((15) 644-9004 · í-ax: (65) 644-6257
E-mail: cuiaba@slca.com br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIAJOA 5ª VARA

estes autos
. Juiz Federal.

eiro de 2004.

Diretora

Processo Nº 2003.8536-6
1 - fL. J 07/108: Resta prejudicado o pedido de unificação
da instrução por versarem fatos distintos e por já designada a audiência própria
nesse processo para o dia 05.02.2004, às 14:00 horas.
II - Intime-se via fax, ou seja, na mesma forma em que foi
recebida a referida petição.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2004.

JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara/MT

('PAT
Nesta data, jcebi
os presentes utos.
Cuiabá,20/0 l 2004.

Em caso de má recepção, favor entrar em contato. Fone: (6

120 de janeiro de 2004.

'Data:

1
lnº de folhas:

102 (Incluindo esta)

1
URGENTE
Destinatário:

FAX

1

Ilmo. Dr. Luiz Francisco Caetano Lima .OAB/MT nº 7282A

(62) 281-1320
1

~F.: Intimação do despacho de fls. I?,9, proferido nos autos na Exceção
n 2003.8536-6.
,
Pelo presente, procedo

iª INTil..

Atenciosamente,

\ ·

•'

"

ÃO de Vossa Senhoria acerca do teor
do despacho de fls. 109, prof~rido nos,autos na Exceção n? 2003.8536-6.
J

r

.

MARÇIAMI~ORI SAITO
Diretora

1

AYIIDti,1,üsu;jQ BIIÍl!ll!i!DII
.
MARCIA MIDORI

Diretora de S\~etaria

;

7

. 11

.é.1.1t!l!nli~,i2 ~2 Qr;uu:s1d2i:

1

\/

sk1rõ

OBS: Ofício remetido via ECT.

Exercício

10

... '

"

Em caso de má recepção, favor entrar em contato. Fone: (65) 614.574jJ,...,...,...J

'Data:

120 de janeiro de 2004.

lnº de folhas:

102 (Incluindo esta)

1
1
URGENTE
limo. Dr. Luiz Francisco Caetano Lima OAB/MT n" 72"82A

Destinatário:

FAX (62) 281-1320

I

REF.: Intimação do despacho. de fls. 1~9, proferido nos autos na Exceção
nº 2003.8536-6.
Pelo presente, procedo(~ INTIM_Af;ÃOde Vossa Senhoria acerca do teor
do despacho de fls. 109, prorerido no~~autos na Exceção nº 2003.8536-6.
Atenciosamente,
·
· ·

Diretora

r:

1

4t:

1lul1alis.iiU:D2 5Jg Bg1111í1alg

âYliDÍiSci1Scã2 s;IQ QIHUiH.:12[

' li

\/
\ITÕ
Diretora de s·ecretaria
j .,- Exercício
·:·
MARCIA MIDORI S
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OBS: Ofício remetido via ECT.
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Exnió::Sr. Dr. Juiz Federal da 5ª Vara da
Seçã<:i.(vdiciária do Estado de Mato Grosso
.

'

-

Petição recebida via fax - Proc. 2003.8536-6
Junte-se. Defiro. Encaminhe-se por fax.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2004.

Juiz Federal da 5ª Vara/MT

Eugênio

.

"\,

O

ásío Wenzel, perito antropólogo, tendo recebido

carta de Intimação ntJ.·,. 7/2004, nos autos de Exceção de Suspeição nº
2003.36.00.008536-6~.-~ e Adelino Augusto Francisco e Outros promovem
em face do Ministéri{_ blico Federal - MPF e outros, a comparecer à Sala
de Audiências deste J' , no dia 05 (cinco) de fevereiro de 2004, às 14 hs,
a fim de ser inquiri ·· orno testemunha arrolada pelos Exceptos (MPF,
União e FUNAI) nos::: . os supramencionados, vem, mui respeitosamente,
solicitar a ya. Excia. ~ ·: a do referido processo, cópia essa a ser enviada no

endereço

abaixo.
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PODER JUDICIÁRIO

1

JUSTIÇA FEDERAL
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~!~VA

LIMA E CAETANO AIXJOGADOS

FAX

062 2811320

i....& Can'bi da Silw Lima

26 JAN. 2004 18:36

PáCl.1

Silva Lima & Caeta

T .uj,: Franei~c:-0 Caetano Lima

Maria TC?CZa Cm,'tllTlo T ,ima Chaves
Sandrn Caetano Liillll

Advogados A-ociados
v,ww.sh:a,c;om.br

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR DOUTOR JOIZ

FEDERAL

VARA, SEÇÃO ,JUDICIÁRIA DE !a\.TO GROSSO:

:lenaiJe cs:

Diretora de &crP.t;;:ria • 5ª. Vara/MT

Í',

NATUREZA: •..•.... EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
EXCIPIENTE:
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
EXCEPTO: •...•.... EUGtNro GE~VÁSIC WENZEL
PROCESSO Nó: ..... 2003.36.00.008536-6

ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E 00':ROS, já
. qualificados

e com a mesma representação

em referência,

respeitosamente,.

Vossa Excelência

expor·

e,

ao

vem
final,

nos

autos
de

presença

à

requerer

o que

se segue:

As testemunhas
Waldir

Basei,

Recepcionista
MT,

Hilário

Rosa,

Aparecido

Antônio

Victorio

Neves

· e

à

do Hotel Explanada em Barra do Garças-

comparecerão

à

audiência,

.í.ndepende nt.emerrt e

de

intimação.
Outrossim,

requer

à

Vossa

Excelência

que se digne em determinar a intimação da testemunha
Luiz

·carlos

Administração

Cavalcanti
Regional

da

de

Albuquerque,

FUNAI em Barra

do

na

\l

DE

SILVA LIMA E CAETANO ~DGADOS

FAX

062 2811320

26 JAN. 2004 18:37

Silva Lima & Caet

J.,11i7. (',ados da Silva Lima
Luiz; Francisco Qsetano Lima
Maria Tcre-,,..:l Caetano Lima Chaves
Sandra Cactmo Lima

Advogados Assoei.ado..~
www.$lcacom.br.

(Rua Pires de Campos, nº 681, Centro, CEP.:
000, Barra do Garças-MT},

onde trabalha.

Termos em que pede deferimento.
De Goiânia PI Cuiabá, 26 de janeiro de 2004.

_

Nº 7.282-A

. , ..... , ...

Pág.2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA DA 5ª VARA

CONCLUSÃO
Nesta data faço estes autos
conclusos ao MM. Juiz Federal.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2004.

ZE~OSTA
Diretora de Secretaria

Processo Nº 2003.8536-6
Fls. 118/119: I - Defiro.
II - Intime-se a testemunha Luiz Carlos Cavalcanti de
Albuquerque através de telexograma.
III - Oficie-se à FUNAI, requisitando o seu
comparecimento, por ser seu servidor.
IV - Cumpram os requeridos Adelino Augusto Francisco
e outros, com os termos do disposto no artigo 407, "caput", do CPC, qualificando
antecipadamente a pessoa do recepcionista do Hotel Explanada de Barra do
Garças/MT, por eles arrolado como testemunha.
V - Intime-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2004.

~Juiz Federal da 5"\ara/MT

DATA1

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

. -

-

,,

'

-ij .i;.;::~ -;tf,i~tJI'~ 04'
'I i.0ntco Judiciádii

107.040

CATG: U/PC
END:
AO
ILMO. SR.
LUIZ CARLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
RUA PIRES DE CAMPOS, 681, CENTRO
78600-000 - BARRA DO GARÇAS - MT
DLOC: CUIABÁ/MT
TEXT:
JUSTIÇA FEDERAL/CUIABÁ/MT/TELEXOGRAMA
NR-09/2004
CARTA DE INTIMAÇÃO NR-011/2004

~L.'" -

DE ORDEM DO MM. JUIZ FEDERAL DA ff VARA/MT, DR. JOSÉ PIRES
DA CUNHA, NOS AUTOS DA EXCEÇÃO NR 2003.8536-6, QUE ADELINO
AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS PROMOVEM EM FACE DO EXPERT
NOMEADO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NR 95.679-0, QUE O
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF E OUTROS PROMOVEM
CONTRA AGIP DO BRASIL S/A E OUTROS, INTIMO-O A COMPARECER
À SALA DE AUDIÊNCIAS DESTE JUÍZO, NO DIA 05 (CINCO) DE
FEVEREIRO DE 2004, ÀS 14:00 HORAS, A FIM DE SER INQUIRIDO
COMO TESTEMUNHA ARROLADA PELOS AUTORES NOS AUTOS DA
EXCEÇÃO SUPRAMENCIONADA. CUIABÁ-MT, 27 DE JANEIRO DE
2004. ZENAIDE COSTA. DIRETORA DE SECRETARIA DASª VARA/MT.
JUSTIÇA FEDERAL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. AVENIDA
HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1731. EDIFÍCIO CENTRO
EMPRESARIAL PAIAGUÁS. BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE. CEP: 78050000 - CUIABÁ- MT.

NNNN

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
$ªVARA

CARTA DE INTIMAÇÃO
lfO 011/2004

r
Ao
Ilmo. Sr.
LUIZ CARLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Administração Regional da FUNAI
Rua Pires de Campos, nº 681, Centro
CEP: 78600-000 I BARRADO GARÇAS- MT

De ordem do MM. Juiz Federal da 5ª Vara/MT, Dr. JOSÉ
PIRES DA CUNHA, nos autos da Exceção (Incompetência, Impedimento, Suspeição nº
2003.8536-6,
em que são partes requerente ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E
OUTROS e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTIMO-O a comparecer à Sala de
Audiências deste Juízo, no dia 05 [cínco] de fevereiro de 2004, às 14:00 horas, a fim
de ser inquirido corno testemunha arrolada pelos autores nos autos supramencionados.
(\

Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2004.
11?---Jy\)
ZEN-'DE COSTA
Diretora de Secretaria da 5ª Vara/MT

Justiça Federal - Seção Judiciária
de Mato Grosso· Av. Historiador Rubens
1. 731, Centro Empresarial
Paiaguás, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.
Telefone: O(xx)65 614-5749/5750,
Fax: O(xx)65 642-4443.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
JUÍZO DA QUINTA VARA
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Nº 63/2004
PROCESSO:
REQTE(S):
REQDO(S):

Nº 2003.8536-6 - Exceção/Suspeição
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
UNIÃO FEDERAL E OUTROS

FINALIDADE:

INTIMAÇÃO da UNIÃO FEDERAL, na pessoa do
Procurador-Chefe da Advocacia Geral da União - AGU, com
endereço no Centro Político Administrativo, nesta Capital,
da decisão de fls. 91/93, que redesigna a data de 05 DE
FEVEREIRO DE 2004, às 14:00 horas, para a realização da
Audiência de inquirição do perito Judicial Eugênio Gervásio
Wenzel e das testemunhas arroladas.

ANEXO(S):

Cópia da decisão retromencionada.

SEDE DO JUÍZO:

IustíçaFedefal - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, Av.
Historiador Rubens de Mendonça, 1 731, Bosque da Saúde,
Cuiabá/MT.

1

!

~,

1

1

!

Expedi este manda~) por ordem do MM. Juiz Federal
da 5ªV~MIMT,
Dr.
JOSÉ PIRES DA CUNHA,
devendo
cumprido por Oficial de Justiça.

*~
;

'

1
'

\

:

Cuiabâ/M'I', 20 de [aneiro de 2004.
.

\
1

MAR~ MIDOJU SAITO
Diretora de~tarfu
em Exercício

1

j

1

Proc.

N.

[

2003.8536-6

V

--_.
-·

u

;e_

;r.i

o,

10 ·

~j ~

_.,,

oi

C)

.·

qualificados

e

em referencia,
Vossa

com a mesma representação

Excelência,

petição

vem à

respeitosamente,
requerer

protocolizada

a juntada

no

dia

26 de

-•..

e OUTROS,

AUGUSTO FRANCISCO

'

1'

1

N.

-·t r o:.,
~ O \ 2@1,

ADELINO

r i;,.....
· ..

(C

nos

"'

i

'

!

'

~ i.., ,.'
; i'i'i
~1 .•. ,

i ~.::

t

t

já

autos
de

do original

da

de

i

~--,i

presença

janeiro

I

! ;::•
1

2004

.l
f ax.
via

Termos

em que pedem deferimento.

Cuiabá/MT,

29 de janeiro

----

de 2004.

-----'
p"
~

ANDRADEOAB/MT 6.718

Endereço p,1ra intln1>1rõ,-~ - G1Jlà1ún-flO:
Rua IIJ<I, :S:" 251. ()d. 1'22 }.1 11 ~•. ,,,, Sul.
Cl:I' 7~o~i-,oo.
'lckl:me,
.'11-td l!
,, H 1-<-244. F,,., \C,~) 2)( 1-1 \211
E-mail: goiama@slca com 01

,e,~,

Culnbá-M'I':

nnxsrr.
Home paqe

w,·.w elca com br

(l'.i.~ ! )

. \, J~1.,1m i.ulor Huh1.·m, \fl!nd1,11~a.
1t" ~Oü11. Lr..•111rn l mp11..•i:;,u1:1l Ct:1:1h:i. Sl lflO~.
lt111i,, J.11d11n
\1.l11n.H;;ht
(.'l P 7~05\l-U11\i
l,!.,.•!t,n1.· t11~Jh·l·l·~l()f1.t ... 1•.1\ (65)6-1-1-o::-,
E-maul: G\11aba@slca com br
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Luiz Carlos da Silva Lima
Luiz Francisco Caetano Lima
Maria Tcreza Caetano Lima Chaves
Sandra Caetano Lima

Silva Lima & Caetanol~{f}J(~\
5 I

www.slca.com

EXCELENTÍSSIMO
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NATUREZA:
EXCIPIENTE:
EXCEPTO:
PROCESSO Nº:

qualificados
em

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL
2003.36.00.008536-6

ADELINO AUGUSTO

l

e

com a mesma

referência,

Vossa
l

FRANCISCO

representação

respeitosamente,

Excelência

expor

e,

E OUTROS,

vem

ao final,

à

já

nos autos

presença

requerer

de

o que

se segue:

As
Waldir

Basei,

Recepcionista
MT,

testemunhas

Hilário
Aparecido

Antônio

do Hotel Explanada

comparecerão

à

audiência,

Rosa,

Victorio

Neves

e

o

em Barra do Garçasindependentemente

de

intimação.
Outrossim,

requer

que se digne em determinar
Luiz

Carlos
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA DA 5ª V ARA
(Av. Historiador Rubens de Mendonça, 173 l , Centro Empresarial Paiaguâs, Bosque da Saúde,
Cuiabá/MT)

Cuiabá, 27 de janeiro de 2004.

Ofício n? 050/2004 - GABJU

Senhor Administrador,
Sirvo-me da presente para REQUISITARa V. Sa.
o

comparecimento

do

servidor

LUIZ

ALBUQUERQUE, lotado na Administração
Garças/MT,

CARLOS

CAVALCANTI DE

Regional da Funaí em Barra do

para ser inquirido como testemunha

da parte requerente,

na

audiência designada para o dia 05 de fevereiro de 2004, às 14:00 horas, nos
autos da Exceção (Incompetência, Impedimento, Suspeição) nº 2003.8536-6,
em

que

são

partes

ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS, e

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em trâmite perante este Juízo.
Seguem cópias de fls. 118 / 119 e 120.
Atenciosamente,
9
/~IRES
RRPROT f AOR CGB / fU~

~oA

~---~--,_.- - -DA CUNHA
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!.

l

limo. Sr.
ARIOVALDOJOSÉ DOS SANTOS
da Fundação Nacional do Índio - FUNAI

Rua 8, quadra 15 - Centro Político Administrativo (CPA)
Cuiabá-

MT

CEP: 78050-900

'

Juiz Federal da 5ª Vara/MT

fº..'L

MD. Administrador

l-r

1

f

,- -4 -- -~

----------·· ··········-·---·-·"'""'~ . .
Luiz Carlos da Silva Li111n
Luiz Francisco Caetano Lima
Sandia Cad:1110 Lima

Silva Lima & Caet
Advogados Associados ,

Maria Tcrcza Caetano J .i111a
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~Ã~A~WTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA

VARA

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 00 MATO GROSSO:

Proc. N. 2003.8536-6
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FRANCISCO e OUTROS,

ADELINO AUGUSTO

já

qualificados e com a mesma representação nos autos
./"'""\

em

referência,

Vossa
120,

vêm,

Excelência,
item IV,

respeitosamente

nos

termos

do

à

presença

despacho

de

de

fls.

qualificar a pessoa do recepcionista

do Hotel Esplanada de Barra do Garças o qual será
ouvido como testemunha dos Excepientes na audiência
designada

para

o

próximo

dia

05/02/04

às

14:00

horas:

~

Ildemar Afonso de

desempregado
1434687-7

Souza,

portador

atualmente,
e

SSP/MS

do

solteiro,

brasileiro,

CPF

n.

da

C.I.

n.

720.795.171-04,

n
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residente e domiciliado à Rua Santo Onofre, n. 246,

1·,·.

MT.

Bairro Jardim Nova Barra, Barra do Garças

~· 1 •

Informam,
t~stemunha será

que

ainda,

referida

levada à audiência independentemente

de intimação.
Termos em que pedem deferimento.
Cuiabá/MT,

1

\
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
JUÍZO DA QUINTA VARA
MANDADO UE "INTIMAÇÃO
Nº 64/2004
PROCESSO:
REQTE(S):
REQDO(S):

Nº 2003.8536-6 - Exceção/Suspeição
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS
UNIÃO FEDERAL E OUTROS

FINALIDADE:

INTIMAÇÃO da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI/MT, na pessoa de seu Procurador-Chefe, com
endereço no Centro Político Administrativo, nesta Capital,
da decisão de fls. 9'I/93,"'que redesigna a data de 05 DE
FEVEREIRO DE 2004, às 14:00 horas, para a realização da
audiência de inquirição do perito Judicial Eugênio Gervásio
Wenzel e das testemunhas arroladas.

'Cópia da decisão retromencionada.

ANEXO(S):
,,,.......,,,

SEDE DO JUÍZO:

Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, Av.
Historiador Rubens de Mendonça, 1731, Bosque da Saúde,
Cuiabá/MT.
Expedi este manda~o por ordem do MM. Juiz Federal
da YVara/MT,
tbr.
JOSÉ PIRES DA CUNHA,
devendo ser Cf mprido
Oficial de Justiça.

·por

\

1

\Cuiabá/MT, 26 de janei\o de 2004.
'

dr'.1:t:s......,,

,,,.
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MARCIÀ\MID~~TO
Diretora de Se~a
em Exercício

I _

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5ªVARA
PROCESSO Nº
CLASSE 10400
EXCIPIENTES
EXCEPTOS

2003.36.00 .008536-6
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO e OUTROS
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF e OUTROS

ATA OE AUDIÊNCIA

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2004, às 14:00
horas, na Sala de Audiências da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de
Mato Grosso, nesta Capital e Cidade de Cuiabá, onde presente se encontrava o MM.
Juiz Federal da 5ª Vara/MT, Dr. JOSÉ PIRES DA CUNHA, juntamente comigo, Técnico
Judiciário, deu-se início à audiência de instrução/inquirição nos autos em epígrafe.
Apregoadas as partes, fizeram-se presentes os advogados dos Excipientes Drs. LUIZ
CARLOS DA SILVA LIMA, OAB/MT nº 1.413-A, LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA,
OAB/GO nº 13.450, e Dr. LUIZ ROBERTO DE VASCONCELOS, OAB/MT nº 2.977-B,
bem como os advogados dos Exceptos, na pessoa do DO. Procurador da República Dr.
OSVALDO SOWEK JÚNIOR, do DD. Procurador-Chefe da Advocacia - Geral da União
em Mato Grosso, Dr. CLÁUDIO CÉSAR FIM, e, do Dr. CÉZAR AUGUSTO LIMA DO
NASCIMENTO, OAB/MT nº 6.821-B, Procurador Federal da Fundação Nacional do
Índio - FUNAI. Antes do início da instrução, e ouvidas as partes, passou-se à fixação
dos pontos controvertidos sobre os quais versaria a prova testemunhal, chegando-se
à conclusão de que o ponto central da questão está em apurar se as ocorrências
narradas na inicial deste incidente configuram demonstração de parcialidade por parte
do "expert" judicial, com o intuito de priveligiar as pretensões da parte autora nos autos
da ACP nº 95.679-0. Foram ouvidos o Perito Judicial, Antropólogo Eugênio Gervásio~
Wenzel, sobre o qual pesa a arguição de suspeição, e 04 (quatro) testemunhas
arroladas por ambas as partes. Pelo MM. Juiz Federal foi dito "Defiro o requerimento . . ._ '_)
do Advogado da União no sentido de trasladar, para estes autos, cópia da comunicação
feita ao juízo pelo perito às f/s. 1.491 e seguintes dos autos orlncipets. Homologo a
desistência da oitive da testemunha Victoria Waldir Basei, arrolada pelos Excipientes.
Expeça-se ofício, ao Departamento de Polícia Federal em Mato Grosso, requisitandose o envio da
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o (degravação) da fita de vídeo que ac~oanhou a inicial e que~,

r-:---

/)

r-<:

~

·~

q ó'"

\

·~-:,
E
s~J:;1

~

para lá foi enviada a fim de instruir o IPL nº 439/2003. Cumpra-se, com urgê
Determino aos advogados dos Excipientes que tragam, no prazo de 1 o (dez)
cópia autêntica da Carteira de Trabalho e Previdência Social da testemunha ILDEMAR
AFONSO DE SOUZA, para que se possa comprovar o vínculo laboral e o período em
que trabalhou no Hotel Esplanada em Barra do Garças/MT. Após, façam-se os autos
cone/usos. Ficam, desde já, intimados todos os presentes." Nada mais havendo, foi
determinado o encerramento da presente ata, às 19:55 horas, feita a
achada conforme, vai devidamente assinada por todos os presentes. Eu
Carlos Bezerra da Silva, Técnico Judiciário, a digitei.

JUIZ FEDERAL:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF:

UNIÃO:

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -

ADVOGADOS DOS EXCIPIENTES:

;-
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5ªVARA

TERM.0.-DE_OEPO.IMl;.~TO.. P.Q ~ERITO (EXCEPTO)
Processo nº 2003.36.00.008536-6

Excepto: EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL, brasileiro, casado, antropólogo, portador da
Cédula de Identidade RG n°13577530-SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Sílvio
Mantelli, nº 449, Bairro Jardim Cândida, Araras/SP.

Às perguntas do MM. Juiz Federal respondeu que conhece o teor das imputações que
lhe estão sendo feitas neste incidente de suspeição. Que quando do início dos
trabalhos per ic.ais não procurou entrar em contato com o advogado e o assistentetécnico dos re,,ueridos/posseiros, foram eles que o contactaram, a princípio no ato de
instalação da perícia, tendo o Dr. Luiz Francisco Caetano de Uma oferecido meios de
transporte para o local da perícia a 'fim de agilizar o início dos trabalhos, que
inicialmente achou interessante a oferta, mas posteriormente houve por bem em
recusar. Que esses fatos teriam ocorrido no dia 31 de março de 2003. No dia seguinte,
quando encontrava-se na sede da FUNAI em Cuiabá/MT para localização de
documentosfoi novamente procurado pelo Dr. Luiz Francisco, que cobrava-lhe a razão
de não ter telefonado e não se mostrar acessível a ele. Que o Dr. Luiz Francisco queria
saber quais seriam os seus próximos passos "e eu percebi que ele queria conduzir o
meu trabalho". Que o contato posterior deu-se no Hotel Esplanada situado na cidade
de Barra do Garças/MT, por volta das 11 (onze) horas da noite, quando Dr. Luiz
Francisco "procurou-me no meu quarto" e indagou porque não havia ido encontrar-me /
com ele nao.rela manhã na sede da FUNAI existente naquela localidade, que --i.,?\
conversaram por cerca de meia hora e era intenção do Dr. Luiz Francisco que se
dirigissem à área logo no dia seguinte, tendo o depoente ponderado que não entendia
adequado aquela data em face da informação prestada por "Luiz Xavante" de que os
/,,
índios encontravam-se com animosidade. Que já conhecia o funcionário da FUNAI
"Luiz Xavante" anteriormente em razão de outros trabalhos realizados em áreas 1 ,/
indígenas. Que o conhecimento datava de mais de 5 (cinco) anos, sendo meramente '.:
profissional, não envolvendo relações de amizade, mas em função de realização de '
trabalhos paralelos recorda-se que o primeiro ocorreu em 1996/1997 quando ~iz
Xavante" representava a FUNAI e o depoente prestava trabalho para àquela autsilfqt)
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o que ocorreu uma única ve~. Qu~ "f:U procurei Lu!z X~vante em Barra do Garça~
por saber que ele conhecia os indios em questão", indagado respondeu que "LUizXavante" é uma da raça branca e que teria trabalhado em uma fazenda em que
existiam índios, e por trabalhar na FUNAI passou a ser conhecido por esse apelido.
Que procurou · Luiz Xavante" em sua própria casa, a qual localizou após um telefonema
dado ao mesmo, pois não conhecia o endereço. Que a confiança na pessoa de "Luiz
Xavante" limitava-se à questão da abordagem dos índios. Que a sua manifestação de
fls. 21/23 quanto à execução do trabalho antropológico, propriamente dito, o
depoente disse "... há que considerar que as questões são postas no sentido de
se apresentar mais a versão indígena, que é sempre de difícil compreensão. Essa
tradução da visão indígena é percebida também como parcialidade ... " decorre
dos próprios quesitos formulados, e teve a pretensão de esclarecer de que como perito
teria ouvir a versão dos índios, ouvir os mais velhos e depois responder às questões
que lhe foram postas. Que procura trazer os fatos dentro d? realidade, o que pode ter
parecido parcialidade, mas que, entretanto, tal não ocorreu. Que depois dos fatos
relatados o 0:-. Luiz Francisco ingressou com esta Exceção de Suspeição e dali para
frente não mcnnverarn mais contatos, nem houve mais interferência do mesmo tendo
podido finalizar a perícia. Que perguntado se as divergências cingiram-se à questão
da abordagem inicial dos Xavantes ou envolveram outros aspectos de metodologia de
trabalho adotado respondeu que a divergência derivou do modo que havia previsto e
do que pretendia o Dr. Luiz Francisco, ou seja, de ida ao local de imediato e de uso de
acompanhamento policial. Perguntado se ocorreram atos de intimação por parte do
advogado dos Excipientes, Dr. Luiz Francisco Caetano Lima, e/ou de seu assistente
técnico ou de outros membros de sua equipe respondeu que se sentiu constrangido
pela forma da entrada dos mesmo na residência de "Luiz Xavante", com uma filmadora,
ora utilizada pelo Dr. Luiz Francisco e outra por pessoa que acredita ser motorista
daquele advogado. E que a conduta do advogado era de ameaça, de afastamento da
perícia. Que o assistente técnico da própria parte dos posseiros por vez quis ponderar
com o depoente e o Dr. Luiz Francisco mas sem lograr êxito, em face da postura
intransigente·do Dr. Luiz Francisco. Que não sabe quais razões motivaram as ações
do Dr. Luiz Francisco "mas tenho suspeitas, o que não é de ser dito". Dada a palavra
aos advogados dos Excipientes, às palavras do Dr. Luiz Carlos da Silva Lima,
respondeu que chegou na hora prevista para instalação da perícia, que ao que se
recorda foi às 14 (catorze) horas, que foi atendido na Secretaria por um servidor, do
qual não se recorda o nome, que procedeu a retirada dos autos, "xerocopiando" as
peças de interesse, devolvendo os autos no mesmo dia, que no ato de instalação da
perícia encontravam-se presentes o Dr. Luiz Carlos, Dr. Luiz Francisco, o assistente
técnico deles e o perito do juízo responsável pela perícia fundiária. Que conheceu o
assistente técnico Dr. Hilário naquele dia, mas que não houve qualquer entendimento~
entre os mesmos de como proceder quanto à metodologia de trabalho. Que o
assistente técnico dos posseiros nada propôs ao depoente, mas o Dr. Luiz Francisco
· )
1
lhe disse pare se encontrarem na FUNAI em Barra do Garças/MT no dia seguinte e
depois em outra data. Que o horário fixado, ao que se lembra, era às 10 (dez) horas
da manhã. Que'no encontro de cerca de 30 (trinta) minutos, com início às 23:00 horas,
no Hotel Esplanada em Barra do Garças/MT com o Dr. Luiz Francisco, respondeu às
/
indagações que lhe foram feitas, inclusive sobre os atos praticados naquele dia, e quej. /Í
somente há poucos dias que soube que nem essas informações eram de suas l.·
obrigações. Que trabalhou junto ao Sr. "Luiz Xavante" em um trabalho de identific~o - ·1
de outra terra indígena, que também eram de Xavantes, mais especifical}(er)fe .j
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denominada "Parabubure". Que o seu trabalho foi na condição de antropólogo e o~é'!!-. çi,_. ~ ·
"Luiz Xavante" na de técnico indígena. Foi pedida a palavra pela ordem pelo Dr. Luiz
Vasconcelos para registrar o protesto em face da manifestaçãodo Advogado da União,
Dr. Cláudio César Fim, que entende ser verdadeiro ato de condução do testemunho do
perito, no sentido de conduzir as respostas do perito, fato que não é de ser admitida
a repetição. Dada ao palavra ao Advogado da União "Que o perito devé satisfação
sobre a perícia somente ao juiz da causa". Pelo MM. Juiz foi dito "Exorto as partes para
que se conduzam nos limites da lei, de modo especial ao disposto no art. 14, incisos Ili
e IV; e§ 1ª do art. 416, do Código de Processo Civil". Às palavras do Dr. Luiz Francisco
Caetano Lima, respondeu que já havia elaborado metas a serem observadas na
realização da perícia, inclusive com a preocupação de cumprimento do prazo
estipulado. Que já não se recorda o prazo definido para realização dos trabalhos de
campo. Que na ocasião não fez uso da telefone celular, que não sabe dizer se
pernoitou no mesmo hotel em que dormiu o-Dr. Luiz Francisco. que alémqo encontro
da sede da .FJJNAi em Cuiabá/MT não ocorreram outros contatos com ·o Dr. Luiz:·---.: - .
Francisco. Qu~ além dos fatos já narrados acima, em todas as vezes que o Dr. Luiz
Francisco a ele se dirigiu foi em tom de voz que o depoente sentiu como ameaçador.
Que não se dirigiu ao Posto da FUNAi em Água/MT em razão de políticas internas do
órgão, e que entendeu prudente tal decisão. Que desconhecia a lotação de "Luiz
Xavante" na FUNAI. Que encontrou-se com representantes dos Xavantes na casa de
"Luiz Xavante", conversando com eles por cerca de duas ou três horas, não sabe
precisar. sem que tivesse gravado o conteúdo dessa conversa, mas as informações
que entendeu de interesse foram objeto de anotações em seu caderno. Que fez outra
perícia relativa aos índios Xavantes, da Aldeia de Água Branca, referente à área de
Pimentel Barbosa e não de Marãiwatesede, fato que mencionou na reunião de "Luiz
Xavante". Que "Luiz Xavante" não participou desse trabalho. Que não se recorda do
nome das panes e de outros dados da perícia, mas que tem elementos em seu poder
relativos a ela; reafirmando que foi trabalho feito para uma das Varas desta Seção
judiciária. Que além dos índios Xavantes ouvidos na casa de "Luiz Xavante". procedeu
à tomada de outros depoimentos em Água Branca, o que ocorreu logo no dia seguinte.
Que reafirma que foi prudente a sua decisão de não ir direto àquela aldeia, pois ouviu
.
'
,
dos próprios índios que os mesmos achavam que ele estava do lado dos posseiros. e
que ele não seria bem recebido. Que "Luiz Xavante" não foi para Água Branca, embora í
tenha sido convidado pelo depoente. Que não se recorda com quantos índios falou,
mas foram diversos, sendo que uma vez teve contato com os mesmos quando
realizavam reunião. Que as conversas não foram gravadas, mas objeto de anotação.
Que não se recorda os nomes dos velhos Xavantes que entrevistou, mas que tem
anotado em seu caderno. Que o depoente não esteve na área de conflito, em razão de
nenhum índio ter se disposto para lá se dirigir. Que não se recorda quantos dias depois
da reunião ocorrida na casa de "Luiz Xavante" é que retornou para São Paulo. Que
antes da entrega do laudo para o juízo não se recorda se teve outro contato telefônico
com "Luiz Xavante", mas é certo que não esteve em sua residência outra vez. Que
perguntado como se veste nas perícias o depoente disse que não iria responder. Que
~a cas_a de "Luiz Xavante" e quando faz tra~alhos de campo cos!uma por-se vontade, } ,
inclusive com o uso de bermudas. chinelas, etc. Dada a palavra do Dr. Luiz <:F<. \
Vasconcelos respondeu que, atualmente, não tem ligação com o Conselho lndigenista~
Missionário - CIMI, que no período de 1984/1985 foi Coordenador do CIMI em Mato
Grosso, que já ouviu falar do Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, mas desco
a relação dela com o CIMI. Que desconhece que haja orientação desse conseírío
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criação de um estados em toda região amazônica em áreas indígens locadas s~r1t~
reservas minerais. Que desconhece os trabalhos desenvolvidos pelo General Less
locando essas áreas através de fotos de satélite. Que não conhece o mapa que lhe é
exibido onde estão identificadas essas áreas. Que não tem condições de localizar
nesse mapa as áreas de "Parabubure" e "Suiá-Missú". Que tinha acompanhamento da
polícia federal para adentrar nos locais que fossem necessários. Que sabe onde se
localiza a Fazenda Suiá-Missú, que lá esteve há mais de 15 (quinze) anos. Que sabe
a localização da Área Indígena Marãiwatesede, que assim descreve: ao sul do Rio
Tapirapé, à sua direita a cidade de Alto Boa Vista/MT, no extremo sul a "Boca da
Mata", e depois uma rodovia, que não se recorda se é a BR-80. Que conhece a área
por documentos. Que conhece o trabalho de identificação feita pela FUNAi, porém não
se recorda quem o assinou. Que não houve deslocamento da área indígena por parte
da FUNAI. Que desconhece se a FUNAJ omitiu uma área de 109 mil hectares na perícia
de Apiacás. Dada a palavra ao representante do Ministério Público Federal - MPF
respondeu que tendo procedido diversos trabalhos periciais nunca foi considerado
suspeito na seara administrativa ou judicial. Que é normal que os servidores da FUNAi
auxiliem os peritos nos trabalhos periciais, inclusive acompanhando-os ao local. Que
"Luiz Xavante" forneceu dados e informações, mas não tentou influenciá-lo em seu
trabalho. Que o Dr. Luiz Francisco ao lhe oferecer transporte esclareceu que seria por
meio de avião, acredita que as despesas correriam por parte desse advogado. Dada
a palavra ao Advogado da União respondeu que é praxe contactar a FUNAI para ~
obtenção de cl:1".ios e documentos visando à realização dos trabalhos periciais. Que em - "'\
1
nenhum rnom=oto tratou do mérito do laudo pericial com .servidores da FUNAI. Que não
se recorda de qualquer índio Xavante, envolvido nesse processo, que mereça seu
apreço e amizade. Que após o constrangimento sofrido na casa de "Luiz Xavante"
comunicou o fato ao juízo do processo. Pelo Advogado da FUNAI foi requerido o
traslado da referida comunicação para estes autos, que segundo o Dr. Luiz Francisco
encontra-se às fls. 1.491 e seguintes dos autos principais, o que foi deferido. Nada
mais havendo, foi determinado o encerramento do presente termo, feita a sua leitura
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e ac/TaG(o~2!,nfonne, vai devidamente assi_nado por. !~~os os _presentes. Eu,
1-~

(

_,.

Carlos Bezerra da Silva, Técnico .Judiciário, o d1g1te1.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5ªVARA

TERMO DE INQUIRIÇÃO
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Processo nº 2003.36.00.008536-6

·

Testemunha: LUIZ CARLOS CAVALCANTI DE ALBURQUERQUE, também conhecido
como "Luiz Xavante", brasileiro, casado, servidor público federal, portador da Cédula
de Identidade nº 247340-MEx, residente domiciliado à Rua Cristalino, nº 2.749, Bairro
Jardim Amazônia, na cidade de Barra do Garças/MT.
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Testemunha compromissada, não-contraditada e advertida das penas cominadas ao
falso testemunho, inquirida, às perguntas do MM. Juiz Federal respondeu que conhece
o antropóloqc f:ugênio Gervásio Wenzel, esteve em duas ocasiões com o mesmo, a
primeira no final da década de 1990 em um trabalho feito por ele para a FUNAI com a
participação do depoente, e agora na perícia relativa a esse processo. Que as suas
relações não chegam a ser de amizade, tendo em vista os dois únicos contatos
relatados. Que foi procurado por Eugênio por ser o depoente conhecedor dos Xavantes
desde 1974, e entende que é uma obrigação do perito obter as informações com quem
as conheça. Que a sua colaboração com Eugênio foi no sentido de relatar a história
dos mesmos desde a sua retirada da área sub judice e demais fatos a eles
relacionados, e também para colocar Eugênio em contato com os índios, que se
encontravam insatisfeitos com a demora do processo, de muitos anos. Que sugeriu a
Eugênio e acabou fazendo o convite para que o cacique estivesse em sua casa, para
o primeiro contato. Que "na mínha casa encontraram-se Eugênio e O Dr. Luiz
Francisco, o Sr. Hilário e mais outra pessoa que devia ser o motorista deles". Que "o
Dr. Luiz Franc:sco disse ao Eugênio que já tinha conversado com o juiz em Cuiebé, e
que ele iria advertí-lo pela demora no início dos trabalhos periciais". Que "o Dr. Luiz
Francisco tentou tomar o comando dos trabalhos periciais, dizendo quando e como
deveriam começar os trabalhos periciais, o que entende ser prerrogativa do perito". Que
não houve qualquer intimadação dos demais membros da equipe do Dr. Luiz Francisco,
e em seu entendimento esse foi "incisivo" mas não "agressivo". Dada a palavra aos
advogado dos Excipientes, Dr. Luiz Francisco Caetano Lima, respondeu que o primeiro
contato com o perito Eugênio se deu quando da pretensão de expansão da Reserva
Parabubure, nos Municípios de Campinápolis/MT e São Joaquim/MT. Que nesse
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trabalho o Eugênio elaborou o laudo antropológico, e ele acompanhou-o na condição
de servidor da FUNAI. Que no ano de 2002, em função de decisão judicial, foi

autorizado o ingresso dos índios na área em questão, e que o depoente adotou as
providências para tal finalidade, mas que depois a ordem foi suspensa pelo Tribunal.
Que nos autos da Ação Civil Pública deve existir documento constando a assiantura
do depoente na condição de servidor da FUNAI. Que foi buscar Eugênio Gervásio
Wenzel no hotel por volta das 8:00 ; 10, as da manhã, levando-o à sua casa onde
almoçou, tendo lá permanecido após a chegada do Dr. Luiz Francisco e sua equipe até
meia-noite. Que o perito comentou com o depoente que o Dr. Luiz Francisco o havia
procurado no hotel e telefonado para ele, mas nada que o desmerecesse. Que o tom
da voz do Dr. Luiz Francisco durante toda a reunião era sempre incisivo, mas não
chegava a ser agressivo. Que ninguém lhe maltratou ou faltou com respeito em sua
residência naquela ocasião. Que é público e notório que o depoente é defensor da
causa indíger1,"? e do retorno dos mesmos aos seus territórios, fato que. reafirmou ..
naquela reuniâo. Que levou 3 (três) índios Xavantes à sua casa, o primeiro de nome
Rufino, irmão do cacique, Davi e um terceiro, jovem, cujo nome não se recorda. Que
o depoente tem amizade não só com esses três índios, mas com os demais Xavantes.
Que o depoente depois dessa reunião não acompanhou o perito em nenhum outro
local. Que na sua presença foi marcado um encontro dos índios Xavantes com o perito,
para o domingo seguinte, no Distrito de Serra Dourada onde os índios iriam buscá-lo,
e que fica distante 11 (onze) km da aldeia Água Branca. Que não sabe o que ocorreu
nessa reunião. Que na volta o perito não esteve mais em sua casa. Que entre essa
reunião, o término do trabalho de campo e a .entregado laudo, o perito não esteve mais
em sua casa, e não se recorda se houve mais alguma ligação telefônica entre ambos.
Que não sab- dizer se o perito ligou para o Dr. Luiz Francisco no dia em que esteve
em sua casa para informar aonde se encontrava. Que pelo MM. Juiz foi dito "Indefiro
a pergunta retetive ao fato de a testemunha ter sofrido punição administrativa
decorrente da falta de prestação de contas das diárias recebidas quando coordenador
do projeto de recondução dos índios à sua área primitiva, por não ter qualquer
relevância para o deslinde da questão". Que não chegou a ser punido em razão dessas

diárias, especificamenteàs relativas a uma viagem feita para Alto Boa Vista e São Félix
do Araguaia, onde encontrou o Dr. Luiz carlos da silva Lima. Que como não faz parte
do Grupo de Trabalho que atualmente coordena o retomo dos índios, por uma questão
de ética não se sentiu a vontade para se dirigir com o perito para Água Branca. Que
veio a conhecer o Dr. Luiz Francisco quando da reunião realizada em sua casa, e o
seu pai, Dr. Luiz Carlos, quando da viagem relatada. Dada a palavra ao Dr. Luiz
Vasconcelos respondeu que conhece o teor do laudo do Dr. Eugênio pela cópia
existente na FUNAI. Que o depoente não teve qualquer participação nas conclusões
do laudo do µ·erito. Que sua participação limitou-se à acima informada. Que não ha~
menção expressa às opiniões do depoente no referido laudo, e que se existem estão .
"difarçadas", ou seja diluídas. Dada a palavra aos advogados do Exceptos, àquelas
feitas pelo Ministério Público Federal - MPF respondeu que nenhum servidor da FUNA
fez gestões com o fito de direcionar o laudo do perito. Que não tem conhecimento de
outros trabalhos do Dr. Eugênio, razão pela qual não pode avaliar o conceito
profissional de que goza o perito. Daoa a palavra ao Advogado da União nada foi
perguntado. Dada a palavra ao advogado da FUNAI respondeu que Eugênio não fê
qualquer menção de ter sido procurado pelos advogados dos autores da Ação Civil
Pública (MPF, União e FUNAI), nem de tê-los procurado. Nada mais havendo, foi

dete~inad~~m;o presente .: a ~uâura ~e~~=
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vai devidamente

assinado por todos os presentes.

Bezerra da Silva, Técnico Judiciário, o digitei.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5ªVARA

. -T.ERMO UEJNQUJB.LÇÃO DA 3ª TESTEMUNHA
Processo nº 2003.36.00.008536-6

Testemunha: ANTONIO APARECIDO NEVES, brasileiro, solteiro, supervisor de
vendas, portador da Cédula de Identidade RG nº 566.624-SSP/GO, residente e
domiciliado à Rua Cristalino, nº 2759, Bairro BNH, na cidade de Barra do Garças/MT

r>.

Testemunha compromissada, não-contraditada e advertida das penas cominadas ao
falso testemunho, inquirida, às perguntas do MM. Juiz Federal respondeu que
trabalhou na csrnpanna eleitoral do Dr. Luiz Carlos. Que não conhece o Sr. Eugênio
Gervásio w~nzel. Que no dia 02 (dois) de abril de 2003, a pedido do Dr. Luiz
Francisco, dirigiu-se à sede da FUNAI em Barra do Garças/MT, para contactar
mencionada pessoa, não o tendo encontrado. Que posteriormente foi ao aeroporto
para receber o Dr. Luiz Francisco e as demais pessoas que o acompanhavam. Que
após recebê-los levou-os ao Hotel Serra Azul, onde foram deixadas as malas, e depois
foram almoçar, e voltaram à FUNAI à procura do Sr. Perito. Que o procuraram por
diversas vezes no hotel e na FUNAI. E só à noite o Dr. Luiz Francisco foi encontrá-lo
no Hotel Esplanada. Que o depoente ficou aguardando na porta do hotel e o Dr. Luiz
Francisco foi ao encontro do Sr. Eugênio. Que no dia seguinte voltaram a procurar o
perito na FUNAi, sem sucesso e somente foram encontrá-lo na casa de "Luiz Xavante"
que é vizinho de sua sogra. Que para lá foram a pedido do Dr. Luiz Francisco. Que o
depoente permaneceu no carro até que o Dr. Luiz Francisco veio lhe pedir para que
pegasse urna f:lmadora no carro, e o convidou para entrar na casa e indicou um
assento. Que as filmagens foram feitas pelo Dr. Luiz Francisco e o depoente, embora
estivesse na seta, desconhece o assunto tratado. Que quem mais falava era o Dr. Luiz
Francisco, e que não se recorda de qualquer manifestação do Sr. Eugênio. Que não
é motorista de táxi, mas o Dr. Luiz Francisco utilizou-se de seu veículo e por isso foi
pago. Foi dada a palavra aos advogados dos Excipientes, e pelo Dr. Luiz Francisc ....•...
Caetano Lima foi perguntado, e respondeu que não se recorda o horário exato em que
chegaram e saíram da casa de "Luiz Xavante". Que o depoente ouviu de "Luiz Xavante"
que esse era admirador da causa indígena e que esse deviam retornar às sua terras.
Que na casa encontravam-seo seu proprietário "Luiz Xavante", o perito Eugênio, o Dr.
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Luiz Francisco, o Dr. Hilário e o próprio depoente. Que o clima da reuniãv
..,~'!
calma, não tendo percebido alteração das vozes dos presentes. Que quando o ~- úiz
Francisco começou a filmar não houve qualquer resistência das demais pessoas. Pelo
Dr. Luiz Vasconcelos nada foi perguntado. Dada a palavra aos advogados dos
Exceptos, na pessoa do advogado da FUNAI, respondeu que estavam sentados da
esquerda para à direita o Dr. Eugênio, o Dr. Luiz Francisco, o Dr. Hilário, o Sr. "Luiz
Xavante" e depois o depoente. Que o depoente estava sentado a uma distância de 3
(três) metros do Dr. Luiz Francisco e nada ouviu pela distância e pela falta de interesse
no assunto. Que ouviu "Luiz Xavante" afirmar sobre o retorno dos índios por ter
coincidido com sua entrada na sala para entregar a filmadora, e o Sr. "Luiz Xavante"
era o único que falava alto. Que depois disso não mais prestou atenção no assunto.
Que não ouviu 0 Sr. Eugênio manifestar interesse pelo deslinde da causa em favor de
qualquer dascartes. Que saindo do casa de "Luiz Xavante" foram jantar, o Dr. Luiz
Francisco estava bastante calmo e-conversa-com-o professor Hilário, e não ouviu do
Dr. Luiz Francisco que iria tomar qualquer providência contra o perito. Nada mais
havendo, for determinado o encerramento do presente termo, feita a sua leitura e
act1ácfc:,· crnforme, vai devidamente assinado por todos os presentes. Eu,
1 Carlos Bezerra da Silva, Técnico Judiciário, o digitei.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5ªVARA

TERMO DE INQUIRIÇÃO DA 4ª. TESTEMUNHA_ .., :'"~·· ...
Processo nº 2003.36.00.008536"6

Testemunha: ILDEMAR AFONSO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, desempregado sem
profissão definida, portador da Cédula de Identidade RG nº 1434687-7/SSP/MS e do
CPF nº 720. 795.171-04, residente e domiciliado à Rua Santo Onofre, nº 246, Bairro
Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças/MT.

('·,

Testemunha compromissada, não-contraditada e advertida das penas cominadas ao
falso testemunho, inquirida, às perguntas do MM. Juiz Federal respondeu que
trabalhou no Hotel Esplanada em Barra do Garças/MT no período de 01.11.2002 e
18.01.2004;que não conhece o Sr. Eugênio Gervásio Wenzel, que conhece o Dr. Luiz
Francisco Caetano Lima pois já se hospedeu no hotel onde trabalhava. Que em data
que não se recorda o Dr. Luiz Francisco esteve à procura do Dr. Eugênio sem sucesso,
que o Dr. Luiz Francisco deve ter ido durante o seu turno de trabalho por cerca de duas
ou três vezes. Que por volta das 11 (onze) horas da noite o Sr. Eugênio retornou, e que
o mesmo o viu indo com o Dr. Luiz Francisco em direção ao "hall" do hotel. E que nada
mais viu. Dada a palavra aos advogados dos Excipientes, pelo Dr. Luiz Francisco
Caetano l.im- foi perguntado, e respondeu que interfonou para o apartamento 406,
onde se enc.•. . ntrava o Dr. Eugênio, ~ como não houve resposta se dispôs em
acompanhar o Dr. Luiz Francisco até o apartamento. Que o depoente acionou a
campainha da porta, que o Dr. Eugênio demorou um pouco para responder. Inteirado
que era o Dr. Luiz Francisco, informou que desceria dali a pouco, o depoente e o Dr.
Luiz Francisco então desceram para a entrada do hotel, e pouco depois viu-os
dirigindo-se para o "hall" para conversarem. Que o Dr. Luiz Francisco estava calmo e
não houve nenhum agressão verbal por parte do mesmo. Que o Dr. Eugênio não
deixou qualquer recomendação para não ser incomodado. Que trabalhou no Hotel
Esplanada por 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. Pelo Dr. Luiz Vasconcelos nada fwi
perguntado. Dada a palavra aos advogados dos Exceptos, pelos representantes dor
Ministério Público Federal - MPF e União nada foi perguntado. Pelo advogado d ,
FUNAI foi perquntado e respondeu que sabia que o Dr. Eugênio era perito p r
informação oo Dr. Luiz Francisco. Que o depoente era recepcionista do Hot

Esplanada. Que o depoente se encontrava em serviço, prestes a sair, sendo o seú··
turno das 18:00 às 24:00 horas. Que foi seu colega de trabalho, de nome Joelson, que
interfonou para o apartamento do Dr. Eugênio. Que quando uma pessoa procura um
hóspede, mesmo como no caso em que não houve resposta, os recepcionistas têm
autonomia parairem até o apartamento e indagar da possibilidade ou não de atender
a quem os procura. Que acha normal que o funcionário seja acompanhado pela parte
interessada, pois às vezes são parentes ou amigos do hóspede. Que essa conduta
estava em conformidade com a orientação do proprietário do hotel. Nada mais
havendo, foi determinado o encerramento do presente termo, feita a sua leitura e
achpd~onf9rme,
vai devidamente . assin~d~ por _t~~~s os. pr~sentes. Eu,
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Carlos Bezerra da Silva, Técnico Judlciário, o d1g1te1.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
5ªVARA

· -~---, ·--~· ~-"-···."t'~~· TERMO· DE INQUIRIÇÃO DA 5ª TESTEMUNHA
Processo nº 2003.36.00.008536-6

Testemunha: HILÁRIO ROSA, brasileiro, casado, professor universitário, portador da
Cédula de Identidade RG nº 1.917.327-SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Antônio
Xavier de Mendonça, nº 9-70, na cidade de Bauru/SP.

Testemunha compromissada, não-contraditada e advertida das penas cominadas ao
falso testemunho, inquirida, às perguntas do MM. Juiz Federal respondeu que conhece
o perito judicial Eugênio Gervásio Wenzel através de outros trabalhos que vem
acompanhando a cerca de dois anos, tratando-se de profissional de grandes
qualidades, e nada sabendo que o desabone. Que embora possa haver divergências
de posições entre o depoente e o Dr. Eugênio, os trabalhos que acompanhou em nada
depõem contra o mesmo, à exceção dessa perícia. Que no caso de "Urubu Branco"
achou um laudo muito bem feito. Que com relação à perícia da Área Indígena
Marãiwatesede foi que conheceu o Dr. Eugênio pessoalmente, e teve uma surpresa
muito desagradável pelo modo que o perito tratou os seus companheiros de perícia,
pois sempre o perito deixa claro aos assistentes técnicos a necessidade de
imparcialidade e a busca da verdade. Foi dada a palavra aos advogados dos
Excipientes, pelo Dr. Luiz Francisco caetano Lima foi perguntado, e respondeu que
durante a realização dos trabalhos nunca recebeu um telefonema do perito judicial. Que ~
a perícia foi instalada no dia 31 (trinta e um) de março de 2003, às 14:00 horas, e que
nesse horário estavam presentes o depoente, o Dr. Luiz Francisco e o Dr. Luiz Carlos, ·
bem como o perito judicial responsável pela perícia fundiária. Que o Dr. Eugênio ·
somente compareceu à Secretaria do Juízo por volta das 17:00 horas daquele dia,
quando finalmente puderam travar conhecimento. Que o Dr. Eugênio disse que no dia
seguinte se encaminharia à FUNAi em busca de elementos. Que o depoente deixou as 1 ,
informações necessárias para ser contactado pelo mesmo. Que nesse primeiro dia 01
Dr. Eugênio disse que, depois da visita à FUNAi em Cuiabá/MT e em Barra da.
Garças/MT, passaria ao depoente um cronograma, o que não ocorreu. Que no di
seguinte (01.04.2003) "fomos até à FUNAI, eu e o Dr. Luiz Francisco" e falamos co
ele naquele local. Que conversaram sobre os processos judicial e administrativo, e
amenidades, sobre o método nada foi tratado. Que o perito informou que no dia
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seguinte iria para Barra do Garças/MT, ficando entendido entre eles que~
=
encontrariam na Delegacia da FUNAI, por volta de 10 (dez) horas da manhã. Que foi
oferecido transporte aéreo ao perito, o qual declinou da oferta, o que foi respeitado
pelos demais. Que no dia 02 de abril de 2003 pretendiam deixar Cuiabá por volta das
8:00 horas da manhã, mas como ocorreu um problema com o trem de pouso do avião,
somente puderam decolar por volta de meio-dia, chegando em Barra do Garças/MT por
volta de 2 a 2 horas e meia da tarde. Que ligaram para um emissário deles em Barra
do garças/MT e pediram que fosse à FUNAI para informar o perito. Que essa pessoa
dirigiu-se à FUNAI às 10:00 horas da manhã e não localizou o Dr. Eugênio, pois ele lá
não compareceu. Que uma pessoa de nome "Luiz Xavante" ligou para o Dr. Luiz
Francisco e informou que o Dr. Eugênio estava hospedado em um hotel da cidade, do
qual não se recorda o nome. Que dirigiram-se ao hotel várias vezes, sendo informado
que o perito lá estava hospedado, mas não se encontrava no local. Que por volta de
11 (onze) horas· da-·noite-para-lá retornaram, ficando o depoente e o motorista na
calçada, e o Dr. Luiz Francisco entrou no hotel. Que chegou a ir até à recepção com
~. o Dr. Luiz Francisco, o qual pediu ao recepcionista que chamasse Eugênio, momento
em que voltou para à frente do hotel, na calçada. Que o Dr. Luiz Francisco ficou
conversando com o perito no saguão do hotel, não tendo ouvido a conversa. Que pelo
Dr. Luiz Francisco foi informado que o perito dissera que precisava ficar em Barra do
Garças/MT para maiores levantamentos. Que ficaram esperando o contato do perito,
o que não ocorreu e os deixou angustiados e que nunca viu uma coisa dessas. Que
nunca recebeu como assistente técnico um tratamento como esse, parecendo-lhe que
o perito "queria fugir da gente, sem dar qualquer esclarecimento". Que no dia seguinte
também não conseguiu falar com ele. Que somente na 5ª feira por volta de 9 (nove)
horas da noite é que conseguiram localizá-lo na casa de "Luiz Xavante". Que o Sr. "Luiz
Xavante" recebeu-os muito gentilmente, tendo se sentado na área da frente da casa,
e que de repente vindo dos fundos da casa surgiu o Dr. Eugênio. Que nesse momento
foram convidados para adentrar à casa, que entabularam conversações e indagaram
ao perito quanto a ida à Aldeia de Água Branca, tendo o mesmo informado que estava
havendo uma revolta dos índios e por isso não seria possível ir para lá no dia seguinte.
Que segundo o Dr. Eugênio os índios não entendiam a demora da perícia e que haveria
perigo de vida se para lá se dirigissem, e que confiava muito no Sr. "Luiz Xavante" que
foi quem lhe repassou essa informação. Que Dr. Luiz Francisco ponderou da
necessidade da ida na aldeia indígena. Que essa conversa se prolongou por mais de
duas horas, e que havia argumentos e contra-argumentos. Que sua participação nessa
reunião resumiu-se mais à condição de mero espectador e testemunha de que o Dr.
Luiz Francisco queria que se fizesse a perícia e o Dr. Eugênio dizia que acreditava na
palavra de "Luiz Xavante", que era seu "homem de confiança", de que não era possível
dirigir-se para lá naquele momento. Que o Dr. Luiz Francisco só mais tarde passou a~.
filmar a reunião. Que o depoente em princípi~ concor~ou com oÁs a_rgum~ntosdo p_erito,
_\
por entender serem prudentes. Que Dr. Luiz Francisco propos irem a Delegacia da · :\_
FUNAJ em Água Boa/MT por ser mais próximo da Aldeia de Água Branca, mas "Luiz
Xavante" propôs trazer alguns índios Xavantes à sua casa. Que o depoente achou
ida à FUNAi era uma solução intermediária e boa e que a distância era de 30 Km, mas
o depoente percebeu que a posição já não era mais do Dr. Eugênio, mas sim de "Lui
·,
Xavante" que insistia no argumento de que a pessoa da FUNAJ em Água Boa/MT, de
nome "Francisco, não era qualificada para essa situação. Que a conduta do Dr. Luiz
Francisco sempre foi de urbanidade. Que pelo depoente foi proposta a elaboração d
uma ata o que não aceito pelo perito e pelo Sr. "Luiz Xavante", porém, aceitou-se que
fosse feita a filmagem da reunião. Que no sábado o depoente foi até a Delegacia da
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FUNAI em Agua Boa/MT, onde o funcionário "Francisco" desmentiu a alegaç)ci'
=>7-,
existência de clima de animosidade entre os índios. Que "Francsico" afirmou ser
responsável pelas aldeias de Água Branca e Pimentel Barbosa. Foi dada a palavra aos
advogados dos Exceptos, pelo Ministério Público Federal - MPF foi perguntado, e
respondeu que nunca atuou como perito em processos judiciais. Que participou como
assistente técnico em cerca de 8 (oito) perícias. Que seus pareceres sempre foram
contrários à tese dos índios, menos a realizada na região de Brasílândla, quando
comprovou que os índios tinham sido roubados em suas terras. Que graças a sua
pesquisa, nesse caso, as autoridades decidiram pela indenização dos chacareiros e
assentamento dos índios. Que a fazenda ficou com os fazendeiros num acordo, que
lhe parece foi homologado pelo juiz. Que estudou esse caso por dois anos antes de
ser contratado, e que essa é sua quinta ou sexta vinda à Cuiabá/MT, e que reside em
Bauru/SP. Que os seus honorários e despesas foram pagos pelos clientes dos
advogados Luiz Carlos, Luiz Francisco e Luiz Vasconcelos, em dinheiro, depositado em
sua conta bancária, e que foram emitidos recibos por sua empresa de consultoria. Que
o depoente leciona antropologia há quase 40 (quarenta) anos, é favorável à causa
indígena, trabalhou na Constituinte de 1988 em prol dos direitos indígenas. Que mesmo
sendo favorável às questões indígenas consegue elaborar seus laudos com
imparcialidade. Foi dada a palavra ao advogado da FUNAI, e respondeu que
Brasilândia se situa no Estado de Mato Grosso do Sul, e que as partes da mencionada
ação são Cecília Ramos, tutora da ré menor de seis anos, e FUNAI e Ministério Público
Federal, acha que a ação correu pela 1 ª Vara Federal da Seção Judiciária de Campo
Grande/MS. Que depois da reunião da casa de "Luiz Xavante" não voltou a contactar
o perito judicial, em face do impasse entre esse e o Dr. Luiz Francisco. Que antes da
instalação da perícia em questão, nunca tinha estado presente em uma aldeia Xavante,
mas esteve com os índios Guaranis, Terenas e Guatós. Que o perito, no seu
entendimento, estava totalmente monitorado pelo Sr. "Luiz Xavante". Que a oferenda
das benesses pelo Dr. Luiz Francisco foi apenas com o intuito de colaboração, mas
achou favorável a recusa pelo perito Eugênio. Que se o perito tivesse aceito os favores
oferecidos em absoluto isso não mudaria a sua opinião. Que o perito foi faccioso mas
não indigno, expressão que considera muito forte, ou seja, entende que houve uma
falha técnica. Foi dada a palavra ao advogado da União, e às suas perguntas,
respondeu que não conhece nenhuma norma que obrigue o perito a prestar contas aos~,
assistentes técnicos. Que conhece a obra do antropólogo "Maybury-Lewis" e esse _ ~
coloca a terra dos Xavantes sobre a área da Fazenda Suiá-Missú. Nada mais havendo,
:" \
foi determinado o encerramento do presente termo, feita a sua lecrªá ac~ado '
conforme, vai devidamente assinado por todos os presentes. Eu,
'( __ .
,-::·
Carlos Bezerra da Silva, Técnico Judiciário, o digitei.
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Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 5ª Vara da
Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso

Eugênio Gervásio Wenzel, Antropólogo, nomeado como perito por honrosa
designação de Vª. Exª. nos autos da Ação Civil Pública, Processo nº 95.679-0,
requerente: Ministério Público Federal, requerido: AGIP do Brasil S/A e Outros,
vem por meio deste instrumento, relatar o que vem ocorrendo no início dos trabalhos
periciais, desde a data da sua instalação (31.03.03), que estão comprometendo seu
desempenho.
Dia 3.1 .03.03 quando eu (perito do Juízo) cheguei na Secretaria da sa Vara, logo me
vi cercado por quatro pessoas. Apresentaram-se os dois advogados da parte dos
posseiros Luiz Carlos e Luiz Francisco, seu técnico assistente, o prof Hilário, e o
Perito do Juízo da parte fundiária João Leão, do INCRA. Após a apresentação, o
advogado Luiz Francisco (LF) gentilmente ofereceu transporte aéreo a fim de
agilizar os trabalhos. Na surpresa do momento considerei a oferta interessante, mas
depois afirmei a ele que agradecia, pois me convinha deslocar independentemente,
para não gerar suspeição da parte dos Xavante de Marãwaitsede de eu ser
identificado como parle dos posseiros. A partir daí ele insiste diariamente para que
eu telefone para ele, para saber o que faço, o que pretendo fazer.
Após eu obter cópia de documentos em Cuiabá, dirigi-me a Barra do Garças, o que
comuniquei a LF. Nessa cidade não compareci ao local e no horário que ele me
pedira, o que já cobrou diversas vezes, como se eu fosse um subordinado dele. Ao
chegar em Barra do Garças (02.04.03) encontrei-me cm o indigenista Luiz Carlos
Cavalcanti de Albuquerque (LA), que é conhecedor do grupo indígena de
Marãwaitsede. Falei-lhe do meu intento de seguir logo para a aldeia Água Branca.
LA me recomendou aguardar, porque havia se gerado um clima de animosidade da
parte dos Xavante, devido a um boato que teriam recebido, que o responsável pela
demora da reocupação da Terra Indígena Marãiwatsede era a perícia. Por isso era
necessário conversar com alguns representantes deles antes de ir à aldeia.
Aqui em Barra do Garças, duas vezes à noite, o advogado LF me procura para me
pressionar no sentido de ir logo para a aldeia, o que também me interessa, só que ele
não quer admitir os obstáculos do momento. Dia 02.04, sem anúncio telefônico
prévio, LF veio bater no quarto onde me hospedo no hotel, pelas 23 hs., quando
antes solicitara na portaria, para não me chamar mais, após eu ter telefonado para o
perito assistente. Estava para deitar, e fui atendê-lo. Cobrou de mim por não ter
telefonado, por não dizer onde estou. Quis determinar que eu deveria seguir para
local próximo da aldeia no dia seguinte ao meio dia. Não quis aceitar as razões que
lhe expus por eu não seguir imediatamente para a aldeia Água Branca. O que não
aceitei, por razões já expostas.
Ontem (03.04) à noite LF repetiu em parte seu procedimento, chegando na

residência de LA pelas 2 lhs sem se anunciar antes. Veio acompanhado do assistente
técnico e de um motorista. Durante a reunião que se estendeu por três horas, fui alvo
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de LF de uma série de cobranças, ameaças e determinações que queria~1'?
unpor:
Cobrou por eu nao ter ligado, ter dito onde estou e o que faço ... ;
"
Ameaçou-me dizendo que o Sr . Juiz me telefonaria 110 <lia seguinte (04.04), por
causa chi demora dc » 11am a aldeia Agua lJianca,
Criou coustrangimcnlo por usai uma Iilmadora para registrar a reunião, se111 pedir
'permissão para tanto;
Ameaçou-me dizendo que eu teria que me responsabilizar por danos morais e ~
financeiros;
Procurou me intimidar para desistir da perícia, pois eu estaria me mostrando
incom peterue;
Quis impor a seqüência dos trabalhos, .querendo .determinar novamente quando eu
teria que ir para a aldeia.
Procuramos explicar para LF a inconveniência de irmos à aldeia sem haver um
acordo prévio com os Xavante de .Marãwaitsede. Essa conversa prévia é importante
para assegurar que não se crie um constrangimento na aldeia no sentido de os índios
tomarem alguma atitude, considerando o estado de animosidade, que se justifica
também pela demora que eles sentem,.decorrente dos procedimentos jurídicos, não
familiares a eles, especialmente para os mais idosos.
O indigcnista LA, nessa reunião, se comprometeu em trazer alguns representantes
Xavante para vierem a Dan-a do Garças, considerado um território neutro. LF em
princípio aceitou falar com os representantes, só não aceitou que fosse em Barra do
Garças. Isso apesar de explicarmos as razões de não efetuar o encontro com os
representantes nos outros lugares por ele exigidos. Acrescentamos também que a
· -nossa ida à aldeia acompanhada de Polícia Federal, conforme detenniuava LF,
criaria tensão, cousuangimeuto e mesmo conflito, que comprometeria a coleta de
dados.
Em suma, estou sofrendo pressões demasiadas, quando busco resguardar minha
integridade física e a <lo assistente deles. Essa situação tumultua o clima necessário
para realizar a pesquisa de campo.
Aguardo urgente um parecer favorável, enquanto prossigo nos trabalhos, cujo
andamento está assegurado hoje pelos representantes Xavantes que chegaram, e
marcaram previamente o próximo domingo, como data de nossa visita à aldeia.
Nestes termos
J. esta aos Autos
N

•

•

{~

Dr. EugêÍüo Gervásio'Wenzel
Perito Antropólogo
Com cópia para Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União e FUNAl.

Barra do Garças, dia 04 de abril de 2003.
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PODER JUDICIÁRIO~
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
SªVARA
Cuiabá-M'I', 06 de fevereiro de 2004.

Oficio nº 096/2004-GABJU

Ilustríssimo

Senhor Superintendente,

Sirvo-me da presente para REQUISITARjunto a V. Sa.
que seja encaminhada para este juízo, com a maior brevidade possível, a transcrição
(degravação) do conteúdo da fita de vídeo que foi encaminhada
para essa
Superintendência
a fim de auxiliar a investigação nos autos do IPL 439/2003SR/DPF /MT, visando instruir os autos do Incidente de Exceção de Suspeição nº
2003.36.00.008536-6,
que por aqui se processa, em que figuram como Excipientes
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO e OUTROS, e como Exceptos o MINISTÉRIO
PÚBLICOFEDERAL - MPF, UNIÃOe FUNDAÇÃONACIONALDO iNDIO - FUNAI.

demonstradas

Contando, desde já, com a colaboração e presteza sempre
por V. Sa., renovo meus votos de apreço e consideração.
Atenciosamente,

Ilmo. Sr.
Dr. DELCI CARLOS TEIXEIRA
MD. Superintendente Regional da Polícia Federal em Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça esq. com Viaduto da Av. Miguel Sutil, nº 909 - Bairro Araés
Cµiabã - MT
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

Ofício 075/2004- DELEPAT/SR/DPF/MT
REF.: IPL 439/2003-SR/DPF/MT

CUIABÁ/MT, 20 de fevereiro de 2004.

A Sua Excelência, o Senhor.i
JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Mato Grosso

~J_,~- J---::)

NESTA

d~/d/t1 )I

1l

Assunto: Ofício 096/2004-GABJU -Requisição cumprida.

2t:naide Costa

.,r

Din;.)tom de Secretarie - 5". Vara/MT

Senhor Juiz,
Em atendimento ao quanto requisitado por Vossa Excelência por meio
do Ofício supramencionado, encaminhamos em anexo cópia autenticada do Laudo de Exame
em Material Audiovisual (Fita Magnética de vídeo) nº 597/2003 - SETEC/SR/DPF/MT.

Respeitosamente,

-~~

JoÚà(?uyt,,.

RIA A ANDA ME ~Á_.DE S01í1ZA ·
D legada de Polícia Federal
Matrícula 11.098

Av. Rubens de Mendonça esq. com Viaduto da Av. Miguel Sutil nº 909, Bairro Araés • Cuiabá/M'T
CEP 78005-560-Fone: (65)614-5633
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MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INSTITUTO NACIONAL

DE CRIMINALÍSTJCA

LAUDO DE EXAME EM MATERIAL AUDIOVISUAL
.:(F;JI\A. MAGNÉTICA DE VÍDEO)

.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano 2003 (dois mil e três), na Cidade
de Cuiabá/MT e no Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional do Departamento
de Polícia Federal no Estado de Mato Grosso, em conformidade com a legislação vigente e
nos termos do Decreto nº 73.332, de 19 de dezembro de 1973, designados pelo Chefe da
Seção, Perito Criminal Federal RUY CÉSAR ALVES, os Peritos Criminais Federais Emílio
Lenine Carvalho Catunda da Cruz e Romão Alberto Trauczynski elaboraram Laudo de
EXAME EM MATERIAL ÁUDIO-VISUAL (Transcrição de Fita de Vídeo), no interesse
do IPL nº 439/2003-SR/DPF/MT, a fim de atender a solicitação da Delegada de Polícia
Federal Fernanda
Golin Nogueira,
contida no Memorando
n: 026/2003FGN/SR/DPF/MT, datado de 02/10/2003, aqui recebido em 02/10/2003 e protocolado nesta
Seção com o nº 578/2003, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo
quanto possa interessar à Justiça, bem assim para atender às solicitações da autoridade policial
contida no supracitado memorando, as quais são transcritas abaixo:

--.....,...·

-·

1 - Qual a natureza e característica do material submetido a exame?
2 - Qual o conteúdo das gravações enviadas a exame, nos trechos relacionados na
informação em anexo?
3 -As gravações apresentam indícios de adulteração de caráter fraudulento?
4 - Outros dados julgados úteis.

I-DO OBJETIVO DOS EXAMES
O presente Laudo tem por objetivo fazer exame de áudio-visual, mediante
transcrição, de uma fita de videocassete hi-fi stereo (VHS) enviada em anexo ao supracitado
memorando, de modo a atender aos questionamentos da autoridade solicitante.
II - DO MATERIAL A SER ANALISADO
O material recebido para exame consiste de 01. (uma) fita videocassete lii-fi
stereo (VHS) de plástico preto, se encontrando em perfeitas condições externas por ocasião
dos exame~aracterísticas
da fita VHS são descritas a seguir:

MJ-Oepattamento de Polícia Federa!
Superintendência Reg. de 11!.ato Grosso

A PRESENTE CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL QUE ME FOI
APRESENTADO.
EM,
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INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA
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II. 1. Da Embalagem
Embalagem de papel na cor predominante azul e contendo as seguintes inscrições
que a caracterizam, assim distribuídas:
no anverso, "SONY®", "ED MAX", "8h T160", "Excellent Durabillity", "Sharp &
Crisp Pícture", "VHS", "EP: 8h LP: 5h 20 min SP: 2h 40 mio".
na lateral, "SONY", "ED MAX", "T-160", "VHS", "327".
no verso, "SONY", "T-160EDE", "Durability", "Vivid Color", "Anti-Fungus
Treatment", "Rec, Time/ EP 8h LP 5h 20min SP 2h 40 min", "Made in Mexico", e nº
de código de barras "O 2724244818 6" .
. . ---··· - ..
. _ A....qnbalagem possui duas..etiquetas auto-adesivas brancas manuscritas a caneta ..
- esferográficade massa de tinta azul com os dizeres:

..

etiqueta maior, "ref do processo , nº 2003 8635-6", "Requerente Adelino A.
Francisco Caetano", "Requerido MPF", "Principal 95.679-0".
etiqueta menor, "IPL nº 439/03-SR/DPF/MT", "Port. Nº 578/03-SETEC".

II. 2. Da Fita VHS

Fita VHS de plástico preto apresentando: os dizeres "LO" e logomarca impressos em
dourado na parte superior; a inscrição "T-120 2301AN" em alto relevo na parte frontal;
etiqueta banco com detalhes em vinho e logomarca "LG" na parte frontal; etiqueta autoadesiva cor branca com detalhas em cinza e logomarca "SONY" ostentando manuscritos com
tinta esferográfica de massa de tinta azul com os dizeres "ref ao processo nº 2003 8536-6",
"Req. Adelino A. F. Caetano", "Requerido MPF/MT", e "Proc. Principal 95.679-0", na parte
superior; e, etiqueta auto-adesiva branca manuscrita com caneta esferográfica de massa de
tinta azul com os dizeres "IPL nº 439/03-SR/DPF/MT" e "Prot, Nº 578/03-SETEC", na parte
superior. A fita apresenta O 1: 13 :35
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III - DOS EXAMES
Os peritos assistiram toda a extensão da fitas videocassete hi-fi stereo (VHS)

apresentada para exame. Para análise do conteúdo das gravações das fitas VHS foi utilizado
equipamento de videocassete marca Sony, modelo SLV-EX5BR, e televisão marca PHILIPS,
modelo 14GX1610/78G. As imagens mostradas em anexo foram capturadas com a utilização
de cabo de conexão videocassete/computador coaxial, placa de vídeo, e programa de
computador, apropriados para tal fim. Essas imagens foram capturadas com a resolução de
320x240 pixeis, sendo mostradas em tamanho reduzido nas figuras sem nenhum tratamento
em meio digital. A única modificação feita foi adicionar, sobre as imagens, textos e setas para
a identificação de pessoas citadas nas transcrições.
Durante a transcrição das gravações as pessoas foram identificados como, por
exemplo, por Indivíduo 01, Indivíduo 02, Indivíduo 03, etc. Para efeito de melhor
compreensão do contexto dos discursos transcritos, eventualmente foram inseridos
comentários entre parênteses e em itálico. As palavras não compreendidas estão representadas

•

Continuação do Laudo nQ 597/2003-SETEC/SR/DPF/MT
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Wr
pelo ·símbolo?***?. A contagem de tempo é mostrada antes do início de cada fala, como por
~

.

~

exemplo 01:01:10, significando uma hora, um minuto e dez segundos de gravação. As falas
mais longas têm a contagem de tempo do início e do final marcadas.
IV - DA TRANSCRIÇÃO
IV.1. Dos Personagens
Os personagens presentes nas gravações estão mostrados nas figuras 01 a 06. Alguns
destes tiveram seu nome ou função mencionados nos diálogos gravados, sendo estes:
1.

Indivíduo 01 -Introduz as gravações (Figura 01)

2.

Indivíduo 02 - Citado pelo indivíduo 01 como sendo o Perito (Figura 02)

3.

Indivíduo. 03 - Citado peles.indivíduos ..Ql, .02 . e 04 .como sendo Luis Xavante,
funcionário da FUNAI (Figura 03)
·

4.

Indivíduõ 04 - Se identificou como Hilário. Citado pelo Indivíduo O 1 como o

Professor (Figura 04)

.I'"°'\,

5.

Indivíduo 05 - Mulher que não teve seu nome mencionado (Figura 05)

6.

Indivíduo 06 - Homem que aparece em uma tomada. Não teve seu nome
mencionado. Não aparece nos diálogos (Figura 06)

IV.2. Dos Trechos Transcritos
00:00:28 (Início das gravações)
00:06:00

Indivíduo 01: Até hoje ainda, ainda, ainda eu não vi nenhum ato de desonestidade
do perito. O que eu percebi foi omissões.

00:06:09

Indivíduo 02: Omissões.

00:06:10

Indivíduo 01: Omissões em informar aonde é que ele está.

0:06:11

Indivíduo 02: Não senti a necessidade de ficar assim de ficar informando*????*.

00:06:15

Indivíduo 01: Bom mais é para acompanhamento, ou seja, eu tenho direito de
acompanhar.

00:06:16

Indivíduo 02: Não tinha nenhuma decisão nova ainda para comunicar. Quer dizer.
Ainda ontem eu falei, ó, hoje vou ficar aqui. Quer dizer, como não tinha nenhuma
decisão ainda não tinha o que comunicar. Quer dizer, no momento que tivesse
novidade, ai sim.

00:06:31

Indivíduo 01: Mas ai a gente poderia ter tido, se o senhor tivesse comunicado
antes, a gente poderia ter tido a condição de debater, como estamos debatendo
agora. Tentando enxergar um consenso. Mas nós não fomos convidados. Graças ao
convite gentil do Luis Xavante, que permitiu que a gente adentrasse a casa dele. É
que a gente pode fazer esse debate aqui. Ou seja, volta a informar é interessante,
ninguém quer prejudicar o trabalho de ninguém, mas nós estamos ligados na
perícia, um ao outro. E queremos participar ativamente da perícia, auxiliando o
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Figura OI. Quadro mostrando o Indivíduo OI

..·!\.,•.Figura 02. Quadro mostrando o Indivíduo 02

Figura 03. Quadro mostrando o Indivíduo 03

Figura 04. Quadro mostrando o Indivíduo 04

,--..

o

1cn
Figura 05. Quadro mostrando o Indivíduo 05 (Mulher Figura 06. Quadro mostrando o Indivíduo 06
atrás do Indivíduo 02)
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perito no que for possível, cobrando, sendo cobrado também no que for necessário.
(00:07:07)
00:09:47

Indivíduo 01: A nossa idéia inicial, e proposta ao perito, ou seja, era de entrar
com reforço da policia, rapidamente, fazer as entrevistas, ou seja, nós também
entramos em consenso e recuamos, ou seja, o que é que nós admitimos?
Admitimos a sua idéia inclusive, já que é o senhor que está orientando o perito
nessa fase inicial. A sua idéia de chamar as lideranças para fora da aldeia e
conversar com elas. Agora o que entrou no impasse, é que nós gostaríamos de
realizar, e só realizaríamos isso, objetivamente dentro de um critério prático,
próximo da aldeia. Até porque, definido com a liderança, nós teríamos
rapidamente o acesso, o trabalho desenvolvido o quanto antes, para sair também o
quanto antes também da aldeia. E deixar eles vivendo normalmente. Então é cornisso que nós não concordamos porque o senhor já relatou que também é por uma
questão pessoal ou profissional de briga com o rapaz 'fá da Água Boa é que o
senhor não vai lá. É questão pessoal sua. (00:10:43)

00:10:45

Indivíduo 03: É Porque eu não tenho. Oficialmente eu não tenho nada a ver com
isso ai. Se amanhã ou depois eu receber uma ordem do presidente da FUNAI para
assumir essa estória aí, oficialmente para ajudar. Eu vou. Você entende. Agora
nessa condição eu não vou.

00:10:58

Indivíduo 01: Mas o perito já tem a ordem da justiça.

00:11:01

Indivíduo 03: Mas, eu não.

00:11:02

Indivíduo 01: Se ele está te ouvindo né. Agora por isso que chegou no impasse ai.
Porque na realidade a gente pode realizar. Eu até propus aqui. Nós só não
aceitamos, a defesa, só não aceito o seguinte.

00:11:12

Indivíduo 03: Mas é eu não estou, é que eu não estou entendendo, não estou ~l'-,:
entendendo a sua resistência a ser aqui.
~~
/'

00:11:15 Indivíduo 01: Aqui por questões objetivas e claras. Ou seja, nós estamos a
duzentos e cinqüenta quilômetros de distância da reserva. Ao passo que se
fizermos a vinte quilômetros, ou trinta, ou quarenta, é muito mais prático. É muito
mais prático. E ai eu sou sincero e peço desculpas.
00:11:28

Indivíduo 04: (Fala em sobreposição com o Indivíduo OI, não sendo possível
entender o que diz)

00:11:35

Indivíduo 03: Vocês podem reunir com eles lá na Água Boa, na Serra Dourada,
aonde for. Enquanto ele não for para a Aldeia, ta, e vender essa estória nova lá
dentro. Não pense você que vai reunir com ele, vai pegar ele e vai para a aldeia.
Não vai.

00:11:49

Indivíduo 01: Claro, claro que não.

00:11:50

Indivíduo 03: Porque a reação vai haver e ele vai ter que ficar do lado da.

00:11:54

Indivíduo 01: Claro que não .
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00:11:55

Indivíduo 03: Então vocês vão perder, sendo aqui, eu sendo lá, vocês vão perder o
mesmo tempo. Vai gastar um ou dois dias para explicar isso dentro da aldeia. Até
vocês poderem entrar lá .

00:12:04

Indivíduo 01: Só que nós não perderíamos um dia, que é o de amanhã. Porque?
Porque se for feito em Água Boa, ele já entra pra aldeia no mesmo dia. E vindo
aqui em Barra do Garças, eles têm que descer trezentos quilômetros pra cá, e
voltar mais trezentos. Ou seja, critérios objetivos e claros.

00:12:18

Indivíduo 05: *???*, o Arnaldo quer saber que horas que ele pode ligar.

00:12:21

Indivíduo 03: Como é que é?

00:12:22

Indivíduo 05: O Arnaldo.

00:12:23

Indivíduo 03: Que que tem?

00:12:24

Indivíduo 05: Quer saber que horas que ele pode ligar para você, dez e meia,"c5nze
horas.

00:12:26

Indivíduo 03: É, por ai.

.

00:12:28

Indivíduo 01: Então diante dessas argumentações objetivas é que, pedindo
desculpas, a gente entende que seria um capricho de realizar aqui em Barra do
. Garças. Porque, está certo que o senhor tem um problema lá, pessoal, tudo bem
nós respeitamos esse problema. Mas esse problema, não pode afetar a coletividade
da perícia. Todos os integrantes da equipe. {00:12:46)

00:12:47

Indivíduo 03: Mas eu acho que poderia haver uma boa vontade da sua parte
também. *???* De resolver essa parada aqui. Você vai perder o que, um dia, meio
dia. (00:12:55)

00:12:55

Indivíduo 01: Na realidade, nós já tivemos boa vontade na discussão, em admitir
integralmente a sua tese. A tese de chamar primeiro os lideres para fora da aldeia.
Agora, nós não podemos concordar é com um local bem distante. O que é ruim
isso. (00:13:11)

00:13:11

Indivíduo 03: Isso ai, isso ai é irrelevante.

00:13:14

Indivíduo 01: Se for em Água Boa, bom, ser for irrelevante por que é que não
pode ser lá.

00:13:16

Indivíduo 04: Enfraqueceria a qualidade da perícia. Pelo que eu conheço de
metodologia pericial. Enfraqueceria a qualidade da perícia.

00:13:25

Indivíduo 03: Não é nenhuma perícia. Vai ser um entendimento para que se inicie
a perícia.

00:13:30

Indivíduo 01: Não, a pericia ainda está em curso.

00:13:32

Indivíduo 03: Entendeu, isso ai é que é a minha proposta. Não vai haver perícia
nenhuma. Vai haver aqui. Chegar aqui um monte de índio, conversar, explicar.
Olha, aconteceu isso, isso, isso. Vai acontecer isso, isso. Vocês estão de acordo?
Estão? Então?***? A aldeia, explica para a comunidade. Marca o dia. Vocês vão

.•..... .
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lá fazer perícia. E isso o que estou propondo. Para tranqüilidade, sua, dele, dele e
das outras pessoas que vão participar da perícia. (00:14:59)
00:13:58

Indivíduo 01: Isso ai já foi, já foi admitido, só não admitimos é essa questão do
local.

00:14:04

Indivíduo 03: É o local. Pois é.

00:14:04

Indivíduo 01: Que realmente não tem sentido ficar em Barra do Garças. Não tem
o menor sentido. Se o senhor não quer ir em Água Boa, a gente até falou, pode ser
em outro local próximo, na estrada, em qualquer lugar próximo, mas não em
Barra, a partir de Barra do Garças não tem sentido. É dispendioso para os índios.
Ter que vir e voltar. É cansativo. E para a perícia também, é dispendioso, ficar
aqui também, para o perito, Ou seja, é contra producente. Essa é que é a questão.
(00:14:33)

"'~ 00:15:37

Indivíduo 01: Nós só não queremos ficar vinculados a essa amarra inicial porque
já tem quatro dias de perícia em andamento.

00:15:45

Indivíduo 03: Que também tem. Outra questão da perícia também. Quer dizer,
assim como o *???* juízo tem, vamos dizer, vai fazer, realizar a perícia, vocês
podem fazer ela, não precisa necessariamente junto ela. Pode ser feito num outro
momento. Fazer o levantamento de dados que vocês.

00:16:00

Indivíduo 01: Isso não é perícia judicial. Desculpe eu informá-lo, mas isso não é
perícia judicial. A perícia judicial é aquela que é colhido os dados pelo perito e na
fiscalização das partes. Isso é perícia judicial. Agora, na perícia acadêmica ela
pode ser feita. Eu faço o meu estudo, ele faz o outro, isso é perícia acadêmica. Mas
não é perícia judicial. Aqui existe o patrimônio e a vida das pessoas em jogo. E
ambos os lados, muito, dependem disso. Então é uma coisa muito séria e que
precisa ter a participação das partes. Por isso, desde o início, eu falei para o senhor
que a gente vai participar de todas as fases da perícia. Não é. E temos esse direito.
Como a FUNAI também tem, pelo representante dela, ou outro que for. Entendeu?
Isso é perícia judicial. E nós, é. Então nos precisamos é de, já iniciou a quatro dias.
Formalmente já foi implantada lá na, no DistritoFederal, Só que eu acho que para '
todos. Volta a insistir. Pra todos nós seria muito mais fácil e racional, nós
colhermos os dados, os dados em campo. Ai sim, você parte para uma outra perícia
que é exclusivamente pessoal. A busca bibliográfica. A busca. (00:17:09)

00:24:40

Indivíduo 01: O que a gente só realmente insiste aqui é de que o senhor tivesse
um pouco mais de.

00:24:50

Indivíduo 03: Da licença ai.

00:24:50

Indivíduo 01: de boa vontade, de esforço. Não é nem boa vontade, eu sei que será
um esforço para o senhor. É de fazer uma.

00:24:59

Indivíduo 03: : ... é o seguinte, a minha proposta é essa, eu me comprometo.

00:25:02

Indivíduo 01: Fazer uma reunião mais próxima.
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Indivíduo 03: ... é o seguinte, eu faço aqui tranqüilo. Se você tem carro quiser ir
para um outro lugar, eu arrumo um lugar aqui. A FUNAI aqui não dá porque está
fechada. Agora.
00:25:17

Indivíduo 01: E na, lá na, vamos supor, na Canarana, porque, num sei, nem Água
Boa, nem Serra Dourada como o senhor já aceitou. Mas é mais próximo. Estou
pensando em proximidade.

00:25:27

Indivíduo 03: É muito mais longe.

00:25:28

Indivíduo 01: Não, é mais próximo.

00:25:30

Indivíduo 03: Daqui?

00:25:31

Indivíduo 01: Nova Xavantina émaispróximo d~_q1.1e aqui.

00:25:32

Indivíduo 03: O problema lá é outro. Ai quem não vai lá são os Xavantes. Por
causa das Brigas que eles tem lá com.

00:25:38

Indivíduo 01: Agora, Canarana está a poucos quilômetros de lá.

00:25:41

Indivíduo 03: De lá, mas não daqui né. Daqui a Canarana é chão pra danar.

00:25:44

Indivíduo 01: Mas para seguimento da perícia, que é o que eu estou falando, que a
base da perícia não vai ser aqui. A base da perícia vai ser lá em Pimenta Barbosa e
no Posto da Mata, que o?***? Cede. Entendeu?

00:25:55

Indivíduo 04: Está entendendo qual é o condicionamento.

00:25:56

Indivíduo 01: Então é essa questão.

00:25:58

Indivíduo 04: Você está percebendo qual é o condicionamento dele. ?***? é mais
próximo da base.

00:26:01

Indivíduo 03: Eu sei, mas numa conversa preliminar. Pode ser feita aqui. Pode s
feita.

00:26:06

Indivíduo 01: Até na China. O problema é que.

00:26:08

Indivíduo 03: Ai depois vocês dão uma seqüência.

00:26:11

Indivíduo 01: O problema é. Mas ai, depois da seqüência é que a gente vai ter
mais produtividade, estando mais próximo da área. Não quero, não é simplesmente
estabelecer um debate, amor ao debate. Não é isso. Mas é praticidade. Ali próximo
da reserva. Tendo o sinal verde que o senhor poderia muito bem fazer para nós.
Com esse esforço. Sempre com esforço. Não é. De ir lá, se dispor a ir lá etc. Mas
dando um sinal verde. Vamos lá, acompanhado o senhor, acompanhado do perito.
Vamos lá entender com as pessoas. O quanto mais rápido podermos fazer esse
trabalho. Eu tenho impressão que todos vão, né, o perito já reafirmou isso. Pra
mim também, eu não quero delongar. O quanto mais rápido a gente fizer esse
trabalho na aldeia, para mim é melhor ainda. Aliás, o risco maior é meu. Não é do
senhor, nem do perito. Entendeu. Mas ai, o quanto mais rápido que fazer. Para nós
não há interesse em delongar. Agora, a gente precisa ter critérios objetivos. Porque
há quatro dias eu estou esperando esses critérios, não é. Já demos tempo de sobra
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pros critérios virem né. Então é isso, chegamos num impasse doutor Eugênio. Nós
não temos, não queremos também ser intransigentes nem nada né. Mas.(00:27:20)
00:27:20

Indivíduo 02: Eu já apoio naquilo que é possível, e ele também tem condições de
realizar. Vamos dizer, nesse sentido de ajudar a intermediar essa questão, porque,
vamos dizer, que nem eu falei, pelo que, pela condição política que está lá não é
interessante a gente ir direto lá. E a possibilidade dos índios virem conversar aqui
em Barra do Garças para a gente depois ver o que é possível fazer. Talvez eles até
digam, olha nem vai, nem tem condições, ou pode ir tranqüilo. (00:27:48)

00:27:48

Indivíduo 01: E o senhor não poderia como perito, é, ir lá em Água Boa tomar a
opinião de outras pessoas. Não com esse que ele brigou, com outras pessoas lá. Só
para a gente ver in loco. Não é entrar na aldeia, é só tomar outras opiniões
também. Entendeu.
· ···· ., · · · · · · · ·
· ·

00:28:06

Indivíduo 02: Eu posso tomar opinião também de outros.

00:28:09

Indivíduo 01: Só tomar opinião, não é entrar nem nada, mas só tomar opinião.
Para ver se a gente deslancha nessa perícia. Se a outra opinião falar também, não
dá para entrar, paciência, entendeu, mas é, eu digo, para deslanchar, eu estou sendo
sincero e honesto. Apesar de talvez ter sido um pouco ríspido. Ma é que.

00:28:25

Indivíduo 03: Mas Luiz, eu não estou entendendo o porque dessa dificuldade que
você está pondo de fazer o negócio aqui. É tudo rápido, você já está aqui há três
dias. O que pode atrasar isso ai. Mais meio dia, mais um dia?

00:28:38

Indivíduo 01: Não mais é a questão do segmento da perícia.

00:28:41

Indivíduo 03: Sim, mas conversou aqui vai todo mundo embora. Ai você dá o
seguimento. Pronto.

00:28:45

Indivíduo 02: Pronto.

00:28:47

Indivíduo 01: Porque que nós não podemos.

00:28:47

Indivíduo 03: Conversou. Acertou, acertou. Fala para os índios, vocês vão embora
para a aldeia, nós estamos indo para água Boa, para não sei para onde, e a hora que
vocês acertarem lá dentro da comunidade vocês comuniquem que nós estamos
en tran d o.

00:28:58

Indivíduo 01: E porque isso tudo não pode ser feita em Água Boa.

00:28:59

Indivíduo 03: ?***? , pode ser feito.

00:28:59

Indivíduo 04: Se ele pode, digamos que eles decidam que pode.
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Indivíduo 03: é o tempo que vocês estão chegando lá.

r>.

00:29:12

Indivíduo 01: Não ai, não, mas é, na realidade é, nós vamos já estar lá. Ele vai ter
a oportunidade também, porque ele disse que pode colher, informação também de
outras pessoas. Eu acho que o perito, está certo, eu acho que ele tem que ter
pessoas de confiança. Tudo bem. Mas ele pode também colher outras pessoas, para
ter uma margem de amostra.

00:29:28

Indivíduo 03: A idéia é fazer isso.

00:29:29

Indivíduo 01: Ele é extremamente capacitado.

00:29:31

Indivíduo 03: Ele não só pode como deve fazer.

00:29:31

Indivíduo 01: As informações que ele tem, que é uma pessoa extremamente
cãpãcitadà.vprofessor universitário. Então ele pode, sabe metodologia, ou seja,
quanto maior é o universo de amostras, maior é o resultado.

00:29:40

Indivíduo 03: Ele não só pode como deve tomar a opinião de outras pessoas.

00:29:45

Indivíduo 01: Eu digo porque para nós. Agora. Sinceramente.

00:29:46

Indivíduo 03: A guizo de colaboração, o que eu posso fazer é isso.

00:29:49

Indivíduo 01: Sinceramente falando. A gente é, lá em Água Boa. Vamos supor
que iríamos para lá amanhã. Lá em Água Boa, ele colhendo outras amostras. O
senhor marcando essas perícias. Mesmo o senhor não estando lá, marcando a vinda
dos índios. Ou o senhor dando o brinde da usa presença lá conosco, marcando com
ou índios lá, ou seja, tudo está mais fácil, tudo está mais próximo. Se deu o sinal
verde está mais fácil de entrar. Está mais próximo e está mais rápido
conseqüentemente de acabar a perícia. (00:30:18).

00:30:19

Indivíduo 03: Eu não vejo.

00:30:19

Indivíduo 02: Não estou porque resistindo tanto no que fazer.

00:30:24

Indivíduo 03: Eu não estou resistindo, tanto é que muitas coisas que vocês
propuseram hoje nessa roda de discussão, nós aceitamos, aliás oitenta por cento.
Agora nós temos também o direito de ver as 'nossas propostas e perspectivas
também. Quando inclusive são tecnicamente mais práticas e efetivas. Serem
aceitas. É só isso, acho que é um dialogo. Nós queiramos ou não, nós estamos
juntos, e teremos que deliberar em consenso. Oitenta por cento nós admitimos,
será que os vinte por cento nossos não podem ser admitidos pelo perito e pelo
senhor. Entendeu? É isso que nós estamos discutindo aqui. (00:30:58)

00:30:58

Indivíduo 03: Eu já expliquei as minhas razões. E eu acho que vocês entendem. É
uma questão até de ética profissional. Eu não vou entrar no terreno do rapaz lá.
Sabe. Comandando uma coisa. Então eu posso conversar com os índios, junto com
vocês, se vocês quiserem. Senão eu ponho os índios e vocês conversam com eles
sozinhos. Não tem problema. Mas eu não vou lá. A não ser que o presidente da
FUNAI me dê uma portaria mandando que eu vá. Ai eu vou. Mas fora disso eu não
vou. (00:31:34)
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Indivíduo 01: O perito poder ir lá. O perito tira outras amostras. Não é entrar na
reserva. É ter outras amostras. Ter outras opiniões. Para poder formar a sua
opinião própria. Será que era possível o perito ir lá, amanhã em Água Boa?
Pesquisando outros indigenistas. Ai ver mais de próximo, porque, o senhor
concorda também que mais próximo da aldeia, mais próximo dos fatos. É mais
próximo do que está acontecendo. De repente, até encontra um índio na rua. Não é.
Quer dizer, é mais próximo. (00:31:02)
00:32:02

Indivíduo 04: Com certeza eles vão ?***?, numa visão muito otimista eles vão
referendar tudo isso que você está falando. Olha, não é aconselhável ir lá na?***?.
Então é outro ponto de vista que esse ponto seu.

00:32:14

Indivíduo 01: Exatamente.

00:32:15

Indivíduo 04: Se, não ele está muito pessimista. Não é isso. Se quiser, podemos,
vamos até.com você lá. Pronto. Resolveu. Agora, é, mais,

00:32:23

Indivíduo 03: Há uma, um outro problema também que pela proximidade, por
exemplo, seu falar fulano beltrano você vem aqui na Barra. Vem dois, vem três,
vem quatro, vem cinco. Eles vêm. Agora se eu disser, olha, vamos lá na Água Boa
porque conversar. Se não vier os cinqüenta, sessenta, não vem não. Entendeu?
Porque é próximo, já monta tudo num Toyota só, num caminhão. E já vem passear
mesmo, que eles adoram ficar na Água Boa. E aproveitam, ai pronto já?***? tudo,
porque tem platéia, tem isso, tem aquilo. Essa é uma das razões.(00:33:00)

00:33:00

Indivíduo 01: Mas pode se organizar, mesmo que venham todos, pode se
organizar um grupo seleto para discutir o assunto.

00:33:07

Indivíduo 03: Mais ai não, eles não aceitam.

00:33:10

Indivíduo 01: E pode ser feito até na estrada, antes de vir até Água Boa, para ter o
desejo de todos de ir para a cidade. Na estrada pode ser feito.

00:33:15

Indivíduo 03: Você veja bem. Luiz, deixa eu te falar um negócio. Um cacique
xavante, ele, a autoridade dele é muito limitada. Você entende. Ele é um simples
instrumento de ação da vontade dos velhos. Porque na realidade quem decide as
coisas são os velhos. E chamam o cacique e diz, olha, é isso, isso e isso, e ele tem
que executar. Então tem muita gente que quebra a cara com os xavante, que faz
amizade com o cacique. E acha que está com a bola toda. Ai chaga um velho e
manda pegar o cara de porrada e o próprio cacique que tem que pegar. Porque
senão ele está destituído. Ele não é mais cacique. Sabe, essa coisa é um negócio
cultural que tem que ser entendido e respeitado. Porque às vezes você entra por um
caminho achando que aquele que é o bom. E ai que você cai numa armadilha que.
(00:34:08)

00:34:08

Indivíduo 01: Tudo bem, até, isso ai não interfere no nosso trabalho.

00:34:12

Indivíduo 03: Por isso que eu estou te falando, se você.

00:34: 12 Indivíduo 01: Nem na nossa estratégia que nós estamos definindo aqui.
00:34:15

Indivíduo 03: Você olha só
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00:34:15

Indivíduo 01: Não interfere.

00:34:20

Indivíduo 04: ... repetir o erro do Pimentel Barbosa. (não foi possível entender o
início da fala do Indivíduo 04)

00:34:21

Indivíduo 03: Isso, você. É o que eu estava falando aqui. Você conversa com o
cacique que vier. O Damião provavelmente não viria. Combinou com ele, posso
ir? Pode. Mas eu vou, depois ele vai dizer eu vou ai e tal. Porque? Porque ele tem
que ir lá expor. E convencer a velharada que a coisa é por ai. Ai os velhos deram o
sinal verde, ai pronto. Pode entrar todo mundo. (00:34:47)

00:34:47

Indivíduo 01: Nós estamos e acordo aqui, nós cedemos, não é. O professor está
aqui e está testemunhado. É lógico que vocês também confirmam isso ai. A nossa
proposta inicial era de entrar de uma vez com aparato ..da.polícia, Amossa proposta
era nossa idéia inicial. (00:45:05)
··

00:35:02

Indivíduo 03: Isso ai pô.

00:35:05

Indivíduo 01: Ou seja, como nós entendemos sensatez, sensatez, nessa proposta
sua. Que o perito está adotando integralmente. Seja de chamar umas lideranças
previamente para fora da aldeia, e com elas negociar nossa entrada. Ou seja, tudo
bem. (00:35:19)

00:35:18

Indivíduo 03: Tudo bem, nem que eu não tivesse feito essa proposta. E mesmo
que o animus lá estivesse favorável. Eu, eu, acharia uma agressão vocês entrarem
com a Polícia Federal lá dentro. Mesmo que não houvesse problema nenhum. (00:
35:31)

00:35:33

Indivíduo 01: Eu não vejo por esse lado não, porque na realidade você vai na
cancela. Na cancela ali você discutiria enfim, entraria enfim.

00:35:43

Indivíduo 03: Sabe, essa presença, essa presença.

00:35:45

Indivíduo 01: Existe uma ordem jurídica no país, e que manda em todos nós.
Apesar disso.

00:35:51

Indivíduo 03: Não pode.

00:35:52

Indivíduo 01: Manda no senhor manda "nimim", manda no senhor, manda em
todos que estão aqui. Inclusive nos índios também. Manda. Manda nos índios sim.
Os índios são tutelados pela ordem jurídica nossa. É o país é que manda.
(00:36:01)

00:36:02

Indivíduo 03: Eu não estou dizendo ... (não é compreensível a continuação)

00:36:02

Indivíduo 01: Endendeu?

00:36:02

Indivíduo 03: Eu estou discutindo que seria uma agressão, que eles se sentiriam
agredidos.

..
o

00:36:10

Indivíduo
conferido
país. Ele
confiada,
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01: Isso ai o Juiz mandou, tem que cumprir. Tem um mandado que foi
ao perito e lhe dá autoridade máxima sobre tudo, sobre toda as terras do
pode, a justiça federal, ele no exercício da sua função que lhe foi
ele entra em qualquer aldeia indígena sem pedir licença. Está certo,
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porque esta é a autoridade que lhe deu a Constituição Federal através do Juiz. Está
certo. Isso ai ele manda. (00:36:35)
00:36:35

Indivíduo 03: Mas, isso ai é na teoria. Eu já vi muito Juiz mandar a Policia
Federal entrar em aldeia e não entrar. E o delegado dizer: não entro, não entro. E
argumentar com o Juiz e o Juiz suspender. Lá no Areiões mesmo teve um caso
desse. Ali naquela fazenda Dois Corações. (00:36:42)

00:37:58

Indivíduo 01: A gente poderia fazer um consenso de tentarmos a minha proposta
última. De que o senhor adotasse pelo menos uns vinte por cento do que a gente
está exigindo. Ou seja ?***?

00:38:14

Indivíduo 03: Eu infelizmente, mas eu quero colaborar, mas eu não, a minha
proposta está de pé. Eu coloco os índios aqui amanhã para a gente conversar.
?***? Todo mundo junto conversando, então não tem problema.
~

MJ..

.

00:38:27

Indivíduo 01: E indiscutível a sua proposta. Do jeito que o senhor propôs, cem
por cento, ela é ?***?. Tudo bem nós já entendemos. A aqui já entendeu que o
senhor é intransigente na sua proposta. Cem por cento dela, ou é assim ou não é.
Não é. A equipe toda já entendeu isso agora. É a sua ultima palavra. Agora eu
passo então, a palavra do perito. Que é quem nós devemos consultar. Ou seja, o
perito, é possível que o senhor vá amanhã na Água Branca procurar uma outra
opinião, abalizada igual a do Luiz. (00:39:00) (antes do final do intervalo o
Indivíduo 02 e o Indivíduo 03 começam a falar a~ mesmo tempo).

00:41:16

Indivíduo 01: Eu aceito. Em Água Boa eu aceito, porque está próximo. Em Água
Boa eu aceito. O senhor entendeu. Eu jogo franco. Falo as minhas idéias. Mas não
é para. Meu objetivo maior é o seguinte: é que todos nós realizemos uma perícia
eficaz que dê para todo mundo tirar colher os dados. Principalmente o perito
colher os dados necessários para responder os quesitos que lhe são perguntados. E
o mais breve possível, sem muito esforço. Está certo. Ou seja, nós já temos quatro
dias de instalação, dois dias aqui em Barra do Garças nessa hipótese que o senhor
está levantando. Ou seja, se nós formos de forma prática, para lá, ainda que não
com o brinde da sua presença. Mas ouvindo as lideranças que o senhor convocaria,
em Água Boa, seria muito mais rápido. Ainda na parte da manhã nós reuniríamos - ~
com essas lideranças. Ou em outro local próximo, enfim, pode até ser na estrada,
mas nós teríamos uma decisão. Nós sairíamos desse degrau, dessa engrenagem,
desse ciclo vicioso. Entendeu. Ou seja, a gente passaria. Pode se que confirmaria a
sua posição. Mas pode ser que também mudasse o quadro lá. E o quadro
permitisse que a gente entrasse na reserva com segurança para todo mundo.
(00:42:23)

00:47:14

Indivíduo 01: Por isso que eu estou indagando agora o perito porque já eu respeito
sua posição final. Só estou indagando o perito porque ele não deu a posição final
dele, se seria possível ele ter a disposição de alma de ir ouvir uma outra opinião
em Água Boa ou mesmo auxiliado pelo caro Luis Xavante à distância. O Luis
chamando os índios para a gente para a gente reunir lá mais próximo do objeto da
perícia. (00:47:42)
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(00:47:42) (Quebra no som e imagem. A continuidade da tomada indica que não houve perda
de intervalo significativo da filmagem)
00:48:50

Indivíduo 01: É esse critério. E até se nós entrarmos amanhã, por exemplo,
suponhamos, uma boa expectativa, na aldeia, talvez se encerraríamos. Depende do
senhor, mas talvez encerraríamos dentro do outro dia seguinte. Entendeu? Ou seja
estaríamos caminhando com a perícia para acabar. Talvez estejamos, Fábio ficar
com a gente do lado, etc. Mas tem prazo curto para acabar isso. Tão logo a gente
faça a vistoria acabou. (00:49:20)

00:50:40

Individuo 01: Para gente ver se poderíamos ir para lá amanhã. Se chega nesse
consenso. Na realidade estou querendo consenso. Eu não quero criar divergência
nem nada. Consenso. Para. Mas no sentido para que o senhor entendeu, no sentido
·ae c·amíhliopár.drenl:é·. Será que seria possível isso. O perito. Ou seja, marcar essa ·
reunião lá. Ainda que sem a sua presença. Lá em Água Boa ou proximidades.
(00:51: 05)
.

-~---·..-· ....
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'

00:51:05

Indivíduo 03: Bom, ai eu vou ter que falar com os índios né. (frase não
entendida). Isso eu não posso mudar. Tem que conversar com eles.

00:51:22

Indivíduo 01: Mas o senhor disse que pode aqui de tarde, que pode dar uma
posição de manhã né.

00:51:25

Indivíduo 03: Se eu falar cedo, de tarde eles estão aqui.

00:51:27

Indivíduo 01: Então, mas o senhor falando de manhã também o senhor tem uma
posição se pode atender a gente de manhã mesmo em Água Boa, né.

00:51:33

Indivíduo 03: Agora eu tenho para também essa opinião. Em Água Boa vai ser
difícil de conversar. (00:51:38)

00:53:50

Indivíduo 03: ... e o Evaldo eu não falo nada. O Evaldo.

00:53:53

Indivíduo 01: E o senhor perito. O senhor não poderia se dignar a ir lá em Água~
Boa tomar a opinião de outras pessoas. Desses dois.

00:54:01

Indivíduo 02: Posso fazer. Não digo de que vou-fazer mas posso. E possível fazer. ~
Mas não estou muito prometendo também. Pode ser que eu faça isso ai. Vou ver S\
também como é que ele vai conseguir né resolver com os índios ai. As lideranças.
Eles se deslocarem, tudo mais. Dependendo disso ai eu faço né, dou
prosseguimento. Porque também nem eu vou deixar ?* **? Que nem o Chico né,
que tem esse comprometimento em relação ao grupo de lá. Quer dizer, que base
que ele vai me dar também. Né. Tem um outro sinal. Então eu não tenho um apoio.
É o mesmo que tenha, por exemplo, dez pessoas que eu não conheço mas me diga
uma opinião contrária, certamente eu ainda vou me apoiar mais nele do que. É
uma questão de saber um pouco o histórico da pessoa que. Vamos dizer, a palavra
dele, ele tem um peso diferente. (00:54:51)

--..,..;:

00:54:51

Indivíduo 03: Gente. Vocês não querem nem água. Água, água.

00:54:52

Indivíduo 04: (não foi possível entender o que o Indivíduo 04 falou)
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00:54:58

Indivíduo 03: Uma coca, água, guaraná.

00:55:01

Indivíduo 01: Uma coca.

00:55:02

Indivíduo 02: É um limite meu e uma condição minha.

00:55:04

Indivíduo 04: O senhor falou em caju, talvez se desse para mim.

00:55:09

Indivíduo 02: E eu também não quero se, vamos dizer, me lançar assim sem.

00:55:12

Indivíduo 04: Pouco gelo viu, que eu estou tossindo muito.

00:55:14

Indivíduo 02: Sem ter uma referência mais segura. Quer dizer, outra vez eu fui lá
sem problema nenhum. Mas dessa vez a condição, o clima, está diferente. A
questão é diferente. Então eu não vou, vamos dizer, fazer ouvidos moucos à
-palavradele. Que-ai-vaime acontecer-qualquer coisa lá. Né. Ele vai dizer assim:
não te falei. Então eu prefiro me resguardar. (00:55:40)

"iic

!"""',

00:59:47

(Quebra no som e imagem. A continuidade da tomada indica que não houve perda
de intervalo significativo da filmagem)

01:00:00

Indivíduo 01: Então essa é a nossa dificuldade doutor perito, nós estamos juntos.
Não adianta a gente ir sozinho né. Como também não adianta ir sozinho. Então,
ficamos nesse impasse. Ou seja, porque de repente eu estou pensando, ir de manhã
lá na, em Água Boa, falar, ter mais uma opinião. E, se for o caso, até retornar. Até
retomar. Diante da opinião negativa, prospera, ou seja, a reunião com os índios
aqui. Não tem nada, a gente pode. Agora se tiver uma opinião melhor e até o
senhor falando com os índios por telefone. Eles falam, não, aqui está contornado.
Entendeu? Não, porque pode caminhar. Tem até o transporte rápido. Os dois, para
a FUNAI, quem quiser ir. Tem mais três lugares no avião. Pode ir rápido, falar só
com pessoal da FUNAI. Ver o quadro como é que está. Como é, quem estiver lá
,_
em Água Boa. Tendo o sinal verde a gente fica. Não tendo o sinal verde volta para ~:"
pegar aqui a reunião de tarde. Estou tentando fazer o máximo para a gente~ ;:-::
caminhar para frente. (01 :01 :02)
.•. ;,_ , .

01:01:02

Indivíduo 02: É porque você quer ir lá para Água Boa.

01:01:04

Indivíduo 01: Eu estou querendo ter uma opinião a mais.

01:01:04

Indivíduo 02: Mas, eu estou achando que a colocação do Luis. Não sei se não está ._.1
sendo compreendida. O que que é. Porque, né, a opinião, quer dizer, vai colher a
opinião lá com o pessoal da FUNAI, são essas duas pessoas. Quer dizer, e a
condição lá, a relação delas com essa questão, como é que ela é também. Quer
dizer, fica numa situação complicada. Quer dizer, a opinião deles também.
(01:01:30)

01:01:50

Indivíduo 01: Agora o que eu estou querendo saber do perito é isso. Porque ele
não, já está falando que não confia nas duas pessoas que estão lá. É com base na
informação só do Luis.

01 :02:04 Indivíduo 02: Exatamente o Luis. Porque eu falei antes. Pode ter dez pessoas que
m outra coisa. Mas se as dez pessoas não me inspirarem confiança. Eu vou
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ficar com a palavra dele por exemplo. O que vale é a relação de confiança nessa
questão. (01:02:20)

01:03:34

Indivíduo 01: Discutido conosco, pela primeira vez, não é, depois que instalou a
perícia.

01:03:37

Indivíduo 02: Não é a primeira vez. Que em Cuiabá também já venho
conversando. Quer dizer, não é a primeira vez. Também não é verdadeiro, não é.

01:03:44

Indivíduo 01: Fica o registro então de que o perito falou que não é a primeira vez.
E a gente. A parte da defesa confirma também que nós conversamos para saber
qual que seria o cronograma. Mas não discutimos a metodologia. Metodologia foi
a primeira vez que nós discutimos. Eu confirmo integralmente o perito, a fala do
perito, que nós falamos em Cuiabá na .. instalação da. perícia. Em. Cuiabá, na
FUNAI. E uma terceira vez ontem aqui em Barra do' ·Garças no hotel à noite
quando eu pude focalizá-lo. Apesar de não ter tido nenhum. Eu fui atrás do perito
ele não me deu uma referência nenhuma até hoje. Mas isso é o de menos. Mas está
registrado também. (01:04:22)

01:05:06

Indivíduo 03: Quem comanda essa pericia é ele. Está certo.

01:05:12

Indivíduo 04: Não tenha dúvida.

01:05:13

Indivíduo 03: Eu não sei. Eu não sei se estou errado, Quem comanda. Quem diz
eu vou fazer isso vou fazer aquilo, é ele. E a vocês, caberia acompanhá-lo. E pelo
jeito que· você está colocando aqui. Você me desculpe. Você é que está querendo
comandar a coisa. Eu estou entendendo assim. Ouviu.

01:05:30

Indivíduo 01: Na realidade eu não estou querendo comandar a coisa. Eu tenho.

01:05:34

Indivíduo 03: Se ele chegar e disser, olha, o perito sou eu, vou fazer assim, assim,
assim. Pronto, acabou, não tem mais o que discutir.

01:05:40

Indivíduo 01: Mas ai não é dessa forma também.

01:05:43

Indivíduo 03: Estou te perguntando. Não, eu estou perguntando. Não é nem
minha opinião. Eu estou perguntando.

01:05:46

Indivíduo 01: Ah! Está bom. Então não é dessa forma. Eu vou explicar como é
que funciona uma perícia. Ele é o perito oficial. É o olho do Juiz aqui. E com a
responsabilidade de ser perito. Está certo.

01:05:56

Indivíduo 03: Claro, claro.

01:05:56

Indivíduo 01: Então o que eu estou percebendo é que ele não está comandando
aqui. Quem está comandando é um terceiro. Não é. Agora. Pelo menos nesse
início. Agora. Tudo bem.

01:06:05

Indivíduo 02: Não é ele que está comandando.

01:06:06

Indivíduo 01: Agora outra coisa que é ponderado também, que se precisa
ponderar e discutir. Que é a metodologia da perícia. O perito discute em comum
acordo com as partes.

,-....
1
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01:06:18

Indivíduo 01: Não, ai prevalece

01:06:18

Indivíduo 03: a metodologia que ele quiser, se estiver errado ou não, cabe ao Juiz
julgar depois.

01:06:23

Indivíduo 01: Mas o roteiro da perícia é em comum acordo. Porque o objeto. O
objeto da prova tem que ter determinados procedimentos insupríveis.

01:06:31

Indivíduo 03: Claro, claro, claro.

01:06:32

Indivíduo 01: E quais são os procedimentos insupriveis. Nós já discutimos isso
aqui anteriormente ou seja, é vistoria das áreas onde estão o grupo interessado
indígena, não é, onde estão hoje. E a área pretendida por eles.
__ ·-·~
. ... . -'~·

01 :06:43 Indivíduo 03: Só que.
01:06:44

Indivíduo 01: Isso é o objeto da perícia. Isso não tem como. Se não fizer isso não
há pericia. Entendeu.

01:06:44

Indivíduo 03: (Indivíduo 03 fala o mesmo tempo que Indivíduo OI, não sendo
possível compreender parte da sua fala)

r',

01:06:50 Indivíduo 03: Ele não está se negando a fazer isso. O que ele está propondo é que
se de condições para que se faça isso.
01:07:01

Indivíduo 01: E nós estamos discutindo essas condições, não é, de forma mais
ágil. Não é.

01:07:05

Indivíduo 03: Mas se é a opinião dele que os índios tem que vir aqui para
conversar aqui. (01:07:11)

01:07:11

(Fim das transcrições)

01:13:35

(Final das gravações)

01:17:26

(Fim da contagem de tempo da fita)
V - DA CONCLUSÃO

Os signatários, fundamentados nos estudos
questionamentos da autoridade solicitante

acima

descritos,

respondem

aos

1 - Qual a natureza e característica do material submetido a exame?
R.: Veja item "II - DO MATERIAL A SER ANALISADO" deste laudo.
2 - Qual o conteúdo das gravações enviadas a exame, nos trechos relacionados na
informação em anexo?
R.: Veja item "IV - DA TRANSCRIÇÃO" deste laudo
3 -As gravações apresentam indícios de adulteração de caráter fraudulento?

MJ-Departamentode Polícia Federal
Superintendência Reg. de Mato Grosso

A PRESENTE CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINALQUE ME FOI
APRES~NTAD0.0 J
('J ,u
EM,
I
O/.,
/ V '1

lD

I

~=t.~~~r!'11- -~
Mat. 11'

17/18

._o..
U)

>

.....

MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

~

,
. :-----'

INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

~,A,

--~v

~~C-Y'

R.: Não foram encontrados indícios de adulteração
4 - Outros dados julgados úteis.
R.: Nada a acrescentar

Tendo considerado esclarecido o assunto, com o Laudo os Peritos devolvem o
material examinado, conforme descrito no item "II-DO MATERIAL A SER ANALISADO".
Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, produzido em 18
(dezoito) páginas, que lido e achado conforme, assinam acordes .

.?

(~--Geól. Emílio Lenine Carvalho Catunda da Cruz, Dr.
Perito Criminal Federal
Matrícula 10423

Eng. Romão Alberto Trauczynski
Perito Criminal Federal
Matrícula 10442
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CERTIFICO que entrei contato via telefone (019 3541-8111
ou 3544-2112)

com o escrivã RAQUEL da Delegacia de

Polícia Civiy de Araras/SP a qual me informou que a carta
precatória de\is.19 já foi cumprida e encaminhada para esta
Superintendência em

18/NOV/2003,

através

Precatória nº 338/03. O Referido é v(~àde
Cuiabá/MT 29 de janeiro de 2004.. E[

da

Carta

de dou fé.

00(\~.aulo

... ~ .

Antônio de Araújo Costa, Escrivão de Polícia Federal,
"'"..ra;:-•..

lavrei.

CONCLUSÃO
Aos 29/JM.f/2004, concluo os pre~tes
autos a
Delegada Maria Amanda Mendina de, q1 za. Do que
para constar lavro este termo. Eu;--]
,
Paulo Antônio de Araújo Costa, Escrivão de Po ícia
Federal, que o lavrei.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
5ªVARA
PROCESSO Nº
CLASSE 10400
JUIZ
EXCIPIENTES
EXCEPTOS

2003.36.00.008536-6
EXCEÇÃO (INCOMPETÊNCIA, IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO)
JOSÉ PIRES DA CUNHA
ADELINO AUGUSTO FRANCISCO e OUTROS ·
MINISTÉRIO
...,.._ PÚBLICO FEDERAL • MPF e OUTROS

Vistos.

Trata-se de Exceção de Suspeição deduzida contra auxiliar do
JUIZO (perito) por ADELINO AUGUSTO FRANCISCO e OUTROS em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, UNIÃO e FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO · FUNAI.
Alegaram os Excipientes que, desde o início da instalação dos
trabalhos da perícia histórico-antropológica, em 31 de março de 2003, manifestaram
ao "expert" judicial "... seus desejos de acompanharem todos os termos e atos da
perícia ... "(sic).
Entretanto, esse, numa clara demonstração de sua
parcialidade, deixou de colocá-los efetivamente a par de seus passos, obrigando-os a
despender exaustivos esforços no sentido de localizá-lo na cidade de Barra do
Garças/MT. O que somente veio a ocorrer no dia 02/04/2003, quando o Perito foi
localizado à noite, por volta das 23:00 horas, no Hotel Esplanada, tendo dito que lá
passara o dia estudando a documentação necessária para a realização dos trabalhos,
e que ficara sabendo da existência de uma disputa entre facções do grupo Xavante
interessado na lide.

--=---
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Foi solicitado ao Perito, novamente, que mantivesse os
Excipientes informados quanto ao desenvolvimento da perícia e eventual antecipação
da ida para a Reserva Indígena, com o que ele se comprometeu, dizendo que
telefonaria no dia seguinte, o que não veio a ocorrer.
Assim, passados 4 {quatro) dias da instalação da perícia, e sem
nenhum progresso, finalmente vieram a encontrá-lo, por volta de 21 :00 horas, na
residência de um funcionário da Administração Regional da FUNAI naquela localidade,
e que atende pela alcunha de "Luiz Xavante".
Nessa oportunidade iniciou-se um debate entre os presentes,

'a ·fim de se chegar a um consenso sobre a melhor forma de realizar a perícia, não "
tendo ocultado "Luiz Xavante" o desejo de que os índios.Xavantes sejam vitoriosos no
processo judicial que visa a retomada da área ocupada pelos "brancos".
Afirmam que o Perito Judicial é amigo íntimo de tal pessoa, o
qual se revelou o verdadeiro condutor dos "... supostos trabalhos periciais ... " (sic), e
que conforme asseverou o "expert", na presença de todos, ele é seu "homem de
confiança'', por isso estava adotando inteiramente a estratégia por ele definida.
Assim, restou claro que-o Perito está altamente comprometido
com uma das partes do processo, pois a pessoa a quem empresta confiança irrestrita
é integrante dos quadros funcionais de uma das partes contrárias - FUNAI, o que lhe
retira por completo a imparcialidade exigida para desempenho de sua função (art. 138,
caput, inciso Ili, c/c art. 135, incisos 1, IV e V, ambos do CPC).
Não bastassem tais fatos, o Perito confessou já ter realizado
outra perícia na Aldeia de Pimentel Barbosa, em questão também de interesse dos
índios Xavantes, fato que o torna testemunha e lhe retira a condição de perito (art. 138
c/c art. 134, inciso li, ambos do CPC) {grifo também no original).
Praticamentetodos os fatos que ensejaram a presente argüição
de suspeição estão provados em fita de vídeo em que se registrou a reunião ocorrida
na residência do Sr. "Luiz Xavante".
Ao final, requereram a imediata suspensa da pericia
antropológica e a procedência deste incidente, declarando-se a suspeição e/ou
impedimento do Perito/Excepto, tendo apresentado rol de testemunhas.
O pedido de suspensão da perícia antropológica foi indeferido,
momentaneamente; determinando-se a manifestação do Perito Judicial e, após, do
Ministério Público Federal - MPF (fl. 15).
Uma cópia da fita de vídeo mencionada na inicial foi acautelada
em Secretaria (certidão de fl. 20).
Resposta do "Expert" às fls. 21/23, onde refutou a alegação de
1.-A/
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que mantém laços intímos de amizade com o Sr. Luiz Carlos Cavalcanti de
Albuquerque, também conhecido pelo apelido de "Luiz Xavante", o qual procurou em
virtude ser profundo conhecedor dos Xavantes, com experiência de mais de 30 (trinta)
anos de trabalho com eles. Por essa razão, aceitou sua sugestão para efetuarem um
contato prévio com representantes daquela comunidade indígena, na residência dele,
em virtude da animosidade daqueles silvícolas, gerada por sua impaciência com a
demora na solução do conflito, visando estabelecer um clima de confiança da parte
deles. Além do mais, entre os índios circulara o boato de que o Perito estava do lado
dos posseiros.
Esse foi o motivo de não dirigir-se desde logo à "Aldeia Água
Branca":" a partir do momento em que chegou em Barra do Garças/MT. No entanto, o
advogado dos Excipientes - Dr. Luiz Francisco Caetano Lima, mesmo diant-e- de suas
explicações e do alerta de "Luiz Xavante'', insistia na ida imediata para lá, com
acompanhamento da Polícia Federal, parecendo, com essa atitude, querer provocar
uma condição de que inviabilizasse a realização da perícia.
O Perito disse nada ter feito para excluir a participação dele e
de seu assistente técnico dos trabalhos periciais, tanto que os informou, no ato da
instalação da perícia de que passaria um dia a mais em Cuiabá, para levantamento de
documentos junto a FUNAI, e que em seguida iria até Barra do Garças.
E que realmente realizou pesquisa de campo em outro
processo judicial, relativo à "Aldeia Água Branca", porém, o conhecimento anterior
daquele grupamento indígena não implica em parcialidade, pelo contrário, é um
aspecto que favorece o esclarecimento das questões propostas pelas partes.
Consignou, ainda, que "... Quanto ao trabalho antropológico,
há que considerar que as questões são postas no sentido de se apresentar mais a
versão indígena, que sempre é de difícil compreensão. Essa tradução da visão
indígena é percebida também como parcialidade ... " (sic).
Entende que o ajuizamento do presente incidente só ocorreu
em razão de não submeter-se aos caprichos do advogado dos posseiros, Dr. Luiz
Francísco Caetano Lima, o qual não mediu esforços para constrangê-lo, criando uma
série de dificuldades para realização dos trabalhos periciais, querendo, com isso,
assumir a condução da perícia.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal MPF, o qual sustentou que o fato do Perito ser encontrado na casa do suposto
representante de uma das partes não é suficiente à comprovação da relação de
amizade íntima. O incidente não pode ser proposto com base em mera hipótese, além
do mais, o que se evidencia, na fita de vídeo trazida pelos Excipientes, é
comportamento equivocado de seu patrono, que insistentemente pressionava o "expert"
judicial para aceitar suas propostas. Requereu, ao final, o envio da mencionada fita de
vídeo ao Departamento de Polícia Federal, a fim de que fosse instaurado inquérito
policial, ante a possibilidade dessa postura intimidatória e constrangedora constituir
<),(/
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ilícito de cunho penal (tis. 27/29).
O incidente não foi acolhido, pois entendi que não se
caracterizou a relação de amizade íntima entre o Perito e o indigenista conhecido como
"Luiz Xavante" (fls. 31/34).
Os excipientes ajuizaram recurso de agravo de instrumento
contra essa decisão (tis. 37/58).
Em juízo de retratação, mantive a decisão por seus próprios
fundamentos (ti. 59).
A fita de vtceo foi encaminhada ao DPF/MT, mediante ofício (ti.
61 ); que solicitou a cópia integral deste incidente a fim de instruir o IPL instaurado a
pedido do Ministério Público Federal - MPF, o que foi deferido (fl. 64).
O eg. TRF/aª Região, na pessoa do ilustre Desembargador
Federal FAGUNDES DE DEUS, concedeu efeito suspensivo ao agravo interposto,
suspendendo a realização da perícia histórico-antropológica, sem prejuízo de eventual
prosseguimento da instrução deste incidente (tis. 68/69).
Manifestando nos autos, as demais Exceptas (União e FUNAI)
requereram a realização de perícia confirmatória daquela já produzida nos autos
principais (tis. 72/74 ).
Os Excipientes pugnaram pela instrução do feito, com a oitiva
do Perito e das testemunhas já arroladas (tis. 78/79).
Despachando nos autos, determinei que a União e a FUNAI
esclarecem com clareza e objetividade o que desejavam, pois o seu pedido de "perícia
confirmatória" constituia verdadeira anomalia jurídica (fl. 81 ).
Informações ao Relator do agravo de instrumento às tis. 82/83.
A União e a FUNAI (ti. 86) e o MPF (ti. 87) pleitearam a
designação de data para realização da audiência de instrução.
A decisão de tis. 31 /34 foi revogada e designei data para
realização de audiência de inquirição do Perito e das testemunhas, informando ao
TRF/1ª Região (tis. 91/93).
Os Excipientes requereram a unificação da instrução deste
incidente com o feito principal (ACP nº 95.679-0), por medida de economia processual
(tis. 105/106). O que não foi admitido, pois tratam-se de fatos distintos (fl. 107).
Os Expicipientes atendendo à determinação deste Juízo,
apresentaram qualificação de uma de suas testemunhas, que havia sido indicada
genericamente como "recepcionista do Hotel Esplanada de Barra do Garças/MT" (tis.
~
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133/134).
A audiência de instrução/inquirição iniciou-se às 14:00 horas
e encerrou-se às 19:55 horas do dia 05 (cinco) de fevereiro de 2004. Foram tomados
os depoimentos do Perito Judicial e de outras cinco testemunhas arroladas pelos
Excipientes (fls. 137/154).
Naquela oportunidade, determinei: a) acolhendo requerimento
do Advogado da União, que fosse trasladada para estes autos cópia da comunicação
feita a este juízo pelo perito, às fls. 1.491 e seguintes dos autos principais, das
ameaças de que foi alvo por parte do advogado dos Excipientes, Dr. Luiz Francisco
Caetano Lima; b) que se expedisse ofício ao DPF/MT requisitando o envio da
transcrição (degravação) da fita de vídeo para lá encaminhada; e, e) que os Excipientes
comprovassem documentalmente a condição de empregado do Hotel Esplanada de
Barra do Garças/MT, à época dos fatos, da testemunha lldemar Afonso de Souza.
Cópia da comunicação, acostada às fls. 1.491/1.492 da Ação
Civil Pública nº 95.679-0, juntada às fls. 156/157.
Laudo de Exame de Material Audiovisual feito pelo DPF/MT,
no qual consta a transcrição de seu teor (fls. 160/178).
Cópias autênticas da Carteira de Trabalho e Previdência Social
da testemunha lldemar Afonso de Souza (fls. 180/183).
RELATADOS. DECIDO.
A síntese, dos fatos aqui relatados, pode assim ser feita: os
Excipientes, por meio de seu patrono, desejavam que o Perito se dirigisse desde logo
à "Aldeia Água Branca" a fim de iniciar a colheita dos depoimentos dos Xavantes que
seriam oriundos da Fazenda Suiá-Missú, território "Marãiwatesede" para os aborígenes,
pois detinha mandado judicial para tanto, além do mais, contava com a proteção da
Polícia Federal, e já haviam se passado 4 (quatro) dias da instalação da perícia sem
que nada fosse feito.
De outra parte, o "expert" seguindo orientação do Sr. Luiz
Carlos Cavalcanti de Albuquerque, vulgo "Luiz Xavante", servidor da Administração
Regional da FUNAI em Barra do Garças/MT, preferia manter contato prévio com
representantes daqueles índios, a fim de estabelecer um clima favorável à ida para
"Água Branca", e obter garantias quanto à integridade física dos que para lá se
dirigissem, o que demandaria a permanência em Barra dos Garças pelo menos por
mais um dia.
Nesse ponto instalou-se a controvérsia.
O advogado dos Excipientes até concordava com a realização
de um contato prévio com representantes dos índios, porém, desejava tomar a opinião
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do Administrador da FUNAI em Água Boa/MT, sob cuja alçada está a administração da
reserva indígena de "Água Branca", e, se fosse necessário, que o contato se desse nas
suas proximidades, e não em Barra do Garças que fica muito distante da aldeia a ser
visitada.
O perito manteve sua posição, adotando a estratégia de
aproximação sugerida por "Luiz Xavante", a qual estriba-se nos longos anos de contato
dessa pessoa com aqueles silvícolas, fato do qual tomou conhecimento quando de sua
atuação em um trabalho de identificação de outra área Xavante, e que foi por ele
acompanhada.

.

.

O auxiliar do juízo asseverou que depois desse trabalho não

mais mantivera contatos com "Luiz Xavante", o que, no seu entender, demonstra não
ser ele amigo íntimo de tal pessoa, o qual procurou em razão do conhecimento relativo
aos índios Xavantes, e por gozar da confiança dos mesmos.
"Luiz Xavante" recusou a proposta do advogado dos
Excipientes para que os acompanhasse até "Água Branca" ou às suas proximidades,
afirmando que não o fazia por uma "questão de ética", pois aquela área estava afeta
a outro núcleo de administração da FUNAI, e só o faria por ordem expresa de seu
presidente.
Esses fatos encontram-se suficientemente demonstrados no
teor dos depoimentos tomados (tis. 139/154) e na transcrição da fita de vídeo feita pelo
DPF/MT (fls. 163/177).
À luz desses acontecimentos deve ser aquilitada a argüição de
suspeição do perito.
Inicialmente, o fato de terem transcorridos 4 (quatro) dias do
ato de instalação formal da perícia, sem que concretamente ela tivesse se iniciado, não
se reveste de nenhuma relevância, pois ao Perito Judicial foram concedidos 60
(sessenta) dias para elaboração do laudo pericial, conforme item V da decisão
prolatada às fls. 752/753 dos autos principais (proc. nº 95.679-0).
Tampouco a existência de um cronograma poderia constranger
a atuação do perito, pois trata-se, quando muito, de um prognóstico para realização dos
trabalhos, os quais podem sofrer condicionamentos em relação ao plano fático e
concreto.
Não se logrou demonstrar que o Perito mantivesse com "Luiz
Xavante" laços íntimos de amizade. E, mesmo que existissem, ainda assim, seria
necessário demonstrar que essa amizade condicionara as conclusões do laudo pericial.
O fato de o Perito emprestar confiança ao julgamento de "Luiz
Xavante" na abordagem dos silvícolas não faz desse último "verdadeiro condutor dos
trabalhos periciais".
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Dito isso, não se configuram as hipóteses que ensejariam o
acolhimento da suspeição argüida, e que foram suscitadas pelos Excipientes. Senão
vejamos.
Não se comprovou que houvesse amizade íntima entre o
auxiliar do juízo e o servidor de uma autoras (FUNAI), e sequer de que forma tal
amizade influenciaria o resultado da perícia.
Não há provas de que o Perito tenha aconselhado uma das
partes, pelo contrário, ele é que segundo os Excipientes teria recebido orientações
quanto ao mérito .da
demanda. .. ... .
. .....
'. ·'

'- -

.-'

E, nem que tenha interesse no deslinde da causa em favor de

uma das partes.
Todas essas situações estão previstas no art. 135, incisos 1, IV
e V, do CPC, e foram deduzidas pelos Excipientes sem que se tenha conseguido
configurá-las para efeito da declaração de parcialidade do perito.
Também não prosperam as alegações de que o Perito estaria
impedido de atuar no feito, conforme os termos do art. 134 do CPC. Por não ser parte
no processo; nem sequer mandatário de nenhuma das partes; não o conheceu e
decidiu como juiz de primeiro grau; não postula como patrono das partes nenhum
parente seu; e, por fim; não teve atuação anterior no feito como perito, o que somente
poderia ter se dado na esfera administrativa, e não ocorreu.
O fato de o "Expert" dispor de
antropológo, da etnia Xavante, e por ter atuado anteriormente,
auxiliar do juízo, em processo judicial de identificação de área
do feito principal, é que o qualifica para desempenhar as
processo.

conhecimento, como
nessa condição, como
distinta daquela objeto
funções de Perito no

Cumpre observar que o acompanhamento da perícia pelas
partes é medida das mais salutares, pois a fiscalização dos trabalhos desenvolvidos é
garantia da lisura da prova desenvolvida. Porém, o perito, na condição de auxiliar do
juízo, não se submete às condicionantes impostas por qualquer das partes, reportandose, única e exclusivamente ao juiz da causa, que detém a competência para fixar os
contornos da prova pericial e a forma como deve ser desenvolvida.
As partes formulam seus quesitos antecipadamente para serem
respondidos pelo "Expert", e indicam seus assistentes técnicos para apreciação e crítica
dos trabalhos desenvolvidos e das conclusões do laudo pericial. Se for necessário,
podem obter esclarecimentos adicionais em audiência, mediante formulação prévia dos
mesmos.
Mas, não podem de forma alguma impor condições para
realização dos trabalhos periciais.

Poder Judiciário
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

O advogado dos Excipientes, talvez por razões de cunho
profissional ou de outros compromissos por ele assumidos, queria ultimar o andamento
da perícia, fazendo ouvidos moucos às considerações feitas quanto à abordagem dos
Xavantes, a necessidade de estabelecimento de um clima pacífico para
desenvolvimentos dos trabalhos e garantia da integridade física do Perito e demais
pessoas que o acompanhassem.
Objetivamente não demonstrou outros fatos que dessem
suporte à sua tese de parcialidade do Perito, não tendo acompanhado os
desdobramentos dos trabalhos periciais. Ao invés disso, apressou-se em retirar-se de
Barra do Garças e ajuizar o presente incidente de suspeição, fundamentado em
alegações que carecem de substrato fátlco, o que 'ficou sobejárriente caracterizado
durante a instrução processual.
Diante do exposto, NÃO ACOLHO a presente exceção.

f'·

'

Traslade-se copia da presente para os autos prtnclpais
(Processo nº 95.679-0), bem como do termo de depoimento do Perito Judicial,
acostado às fls. 130/143.
Observo, ainda, que pretensão dos Excipientes nos autos de
Agravo de Instrumento nº 2003.01.00.017505-1 não mais subsiste. Primeiramente,
porque o pedido de suspensão da perícia restou prejudicado, pois ao ser deferido em
19/11/2003, a perícia já estava concluída e o respectivo laudo foi entregue em
30/05/2003, encontrado-se acostado às fls. 1.519/1.731 dos autos principais.
No tocante ao argumento de cerceamento do direito dos
Excipientes/Agravantes, por ter este juízo, inicialmente, decidido a exceção de
suspeição sem propiciar-lhes a produção de prova testemunhal, ocorreu a perda do
objeto daquele recurso, pois revoguei aquela decisão e procedi à colheita dos
testemunhos requeridos.
Oficie-se ao ilustre relator do agravo de instrumento nº
2003.01.00.017505-1, Desembargador Federal FAGUNDES DE DEUS, integrante da
5ª Turma do eg. TRF/1ª Região, a fim de cientificá-lo do teor da presente, inclusive
mediante o envio de cópias. Encaminhe-se, por primeiro, através de "fax".
Transitada em julgado, arquivem-se.
Cuiabá-MT, 10 de março de 2004.

JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara/MT
(C8SIOECCIVIEXCECAOISUSP _PER WPO)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO
JUÍZO DA 5ª VARA
Ofício nº 189/2004-GABJU

Cuiabá-MT, 10 de março de 2004.

Excelentísimo Relator,
Por meio do presente, encaminho a Vossa Excelência cópia da
decisão prolatada nos autos da Exceção de Suspeição nº 2003.36.00.008536-6, em que figuram
como Excipientes ADELINO AUGUSTO FRANCISCO E OUTROS, e como Exceptos o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL MPF, UNIÃO E FUNAI, a fim de instruir o Agravo de
Instrumento nº 2003.01.00.017505-1/MT, interposto perante essa eg. Corte.
R

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de elevado
apreço e consideração.

/

JOSÉ PIRES DA CUNHA
Juiz Federal da 5ª Vara/MT

Exmo. Sr.
DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS
DD. Relator do A.I. nº 2003.01.00.017505-1/MT (5ª Turma)

Tribunal Regional Federal da 1 ª Região
Brasília - DF

IData:

1 Cuiilbá-MT, 03 de março de 2004

li"º de folhas: 109 (nove)+ esta
Destinatário:

Exmo. Sr.
FAGUNDES DE DEUS
Desembargador Federal
A.l. 2003.01.00.17505-1/MT

URGENTE

FINALIDADE: Encaminhar a cópia/fax do Ofício nº 189/2004-GABJU, a fim
de instruir o Agravo de Instrumento nº 2003.01.00.017505l/MT.

Roberto Gomes Lucas de Amorim
Técnico Judiciário/Operador Fax
Fone: (65)614-5749/50

Obs.: Original e demais cópias serão encaminhados via CORREIOS.
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