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A documentação anexa foi encaminhada diretamente para a 
Procuradoria Regional da República da Ia Região, sem destinatário especificado. 
A Regional, em seguida, colocou-a num envelope e remeteu para esta 6a Câmara, 
no qual não constava o nome do remetente.

Pedi ao Marco Paulo para dar uma olhada no assunto e ele me 
informou tratar-se de questão relacionada a pagamento de indenização, em 
decorrência de ampliação da área do Parque Nacional do Xingu/Mato Grosso.

Os documentos se referem a cópia de petições assinadas pelo 
advogado de parte interessada, FUNAI, propositura de quesitos, expedientes 
diversos, laudo pericial, parecer de Procurador da PR/MT e decisão judicial.

Fizemos pesquisa nos terminais da Câmara e não encontramos 
nenhum procedimento sobre o assimto.

Assim, encaminhamos a mesma à consideração de Vossa 
Excelência, para fins de orientação quanto às medidas a serem adotadas em 
relação ao assunto.

Grato,

Em 02.08.99

De ordem, Ci Q e J )
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DOUTOR JUIZEXCELENTÍSSIMO SENHOR

FEDERAL DA _  VARA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

MATO GROSSO, CUIABÁ:

pessoa jurídica de direito privado, com Sede na Fazenda 

Mata Linda, município de Querência, Estado de Mato 

Grosso, CGC/MF sob n. 03.144.078/001-78, neste ato 

representada pelo seu Diretor-Presidente JOSÉ 

RICARDO REZEK, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado em São Paulo, Capital, à rua 

Alameda dos Jaúnas, 338 - Indianópolis - CEP: 04522

020, portador da RG n. 4.972-SSP-SP e do CPF n. / 

410.061.518-34, por seu procurador e advogado que esta
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subscreve (m.j.), com endereço profissional indicado no 

rodapé desta, onde recebe as comunicações de estilo, com ; 

fundamento no artigo 5o, XXII, XXXIV letra “a”, X X X V fU  

XXXVI, LIV, LV da Constituição Federal, artigos 499,

524 e 530 do Código Civil e na forma dos artigos 846 e 

seguintes do Código de Processo Civil, vem promover a

presente AÇAO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS, contra UNIÃO FEDERAL e FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO ÍNDIO, pessoas jurídicas de direito 

público interno, sediadas em Brasília, Distrito Federal, 

face os seguintes fundamentos:

INTRODUÇÃO

A SUPLICANTE é proprietária e 

possuidora do imóvel rural denominado “ Fazenda Mata 

Linda” com área total de 28.377,37 hectares, situada no 

município de Querência que se descreve, caracteriza e 

individualiza nas Matriculas n. 1.065 do C.R.I. de São 

Félix do Araguaia e n. 5655 do C.R.I de Canarana;

No referido imóvel foi 

implantado projeto agropecuário, com recursos da

— ......CEP: 74.083-300,F o n e s : ( 0 6 ^ « Í l O2 4 3 ! 6 2 ! 4 4 p á g - 2  . .



Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

(SUDAM), iniciado na década de 1970. Com os

definitivamente, a natureza do local, para lá iuoioiai, 

trabalho humano, propriedade agropecuária, com mais 

de 10.000 hectares de pastagens que permitem a 

exploração de 15.000 cabeças de gado, dotada de infra 

estrutura completa, devidamente cercada, sendo 

atualmente caracterizada como verdadeira propriedade 

rural produtiva. Tal fato mereceu o reconhecimento do 

órgão público que financiou o projeto, como demonstra a 

emissão do incluso certificado implantação, expedido 

pela SUDAM;

da SUDAM, a Suplicante peregrinou por distintos órgãos 

da burocracia estatal, dentro os quais a FUNAI que, para 

possibilitar a implantação do projeto, forneceu-lhe a 

inclusa certidão em 05.06.71, na qual atestava:

investimentos concedidos, a Suplicante

O DIREITO PRINCIPAL

Para obter os recursos financeiros

“Não haver conhecimento da existência de 

aldeamento indígena nas terras de interesse da 

peticionária, compreendidas dentro das
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seguintes coordenadas geográficas: 53°0r30” a 

52°47’30” de longitude W e 11°44’30 a 12°05’ 

Latitude Sul, no município de Barra do Garças, 

Estado de Mato Grosso não havendo em 

conseqüência, restrição a opor à plena 

utilização da mencionada área pela 

interessada, a qual, contudo se compromete a 

informar imediatamente à Fundação Nacional 

do índio a ocorrência futura de trânsito e/ou 

permanência de silvícolas na área, bem como, 

acontecendo essa eventualidade, a aceitar 

pacificamente interdição oficial com a 

finalidade de evitar possíveis conflitos”

V

Não tendo havido, após 05.06.71, 

nenhuma ocorrência futura com silvícolas, na área, e 

inexistindo conflitos de tal natureza, foi o projeto 

implantado, até porque estes sempre habitaram no Parque 

Nacional do Xingu, local que distancia da área da 

Suplicante;

Em tais circunstâncias é que 

resulta incontroversa a propriedade privada da 

Suplicante, amparada em distintas previsões legais de 

nosso ordenamento jurídico;

RUA 104 (Atual Aderbal Antunes dc Oliveira), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go
CEP: 74.083-300, Fones:(062) 241.61.44,241.62.44 e FAX: (062) 281.13.20 pág. 4 .



LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA
advogado

AS RAZÕES DA PRESENTE CAUTELA

Ocorre que, em 22.08.96,

Suplicante foi surpreendida pelo comparecimento, na sede 

de sua propriedade, de pessoas intituladas como membros 

da “comissão composta pela Portaria 326/Pres/Funai de 

05.07.96” e de diversos outros silvícolas, intitulados de 

“representantes da comunidade indígena”, além de 

“proprietários rurais” interessados que, “no mais elevado 

nível de cordialidade”, lá realizaram reunião com o 

propósito de revisão dos limites sul e leste do Parque 

Nacional do Xingu;

indefectível sugestão de “aprofundamento da discussão 

em Brasília” junto a hierarquia da FUNAI, tendo sido 

constatado, no ensejo, uma pretensão de ampliar os 

limites do Parque Nacional do Xingu, ora para o local que 

iria do marco 27 ao marco 20, ora para o marco 28 ou 30, 

com coordenadas geográficas de 11°36’25” de Latitude e 

52°57’38” de Longitude, conforme se vê em cópia da 

inclusa ata da mencionada reunião;

Dita reunião culminou a



~  — ~----  ■ m m m
mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk^i ■■■■■ -• • í .:• •> ‘;í-. I—  § >  M

Portanto, tem a Suplicante, ’• 

legitimidade para, na presente via, constatar se 

pretensão da FUNAI situa-se, precisamente, dentro ou j 

fora dos limites de sua propriedade privada rural. 

Necessário se torna a prova técnica que respeite os 

princípios do contraditório e sobretudo da

imparcialidade (compromisso judicial do perito), além de 

estabelecer definitivamente cognição dos fatos, com a 

oitiva dos funcionários da Funai, que representam a 

liderança da “comunidade indígena” já que aqueles são 

os verdadeiros intérpretes desta pretensão;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente produção antecipada 

de provas justifica-se, ademais, pela inexistência de 

regras infra-constitucionais de processo, em direito 

administrativo que garantam à Suplicante, das 

conseqüências de eventual ato discricionário da FUNAI;

Escuda-se o direito principal em 

certidão da própria Suplicada FUNAI, não infirmada por 

qualquer outro elemento de razoável valor jurídico, bem 

definindo o “fumus boni juris”, na espécie;

EsagEBiBS»»»»
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Por outro lado, faz-se presente,

no caso, assegurar-lhe o princípio da utilidade das

decisões judiciais, desde que a Suplicada FUNAI, passou

a ser uma espécie de “demiurgo” que, medeia o mundo

das idéias, da comunidade internacional, sobre questões

indígenas e ambientais de nossa Pátria e a realidade de

nosso País que busca o desenvolvimento e independência

econômica;

Assim, o “periculum in mora” 

registra-se pela necessidade do Judiciário subordinar as 

práticas administrativas da Suplicada FUNAI ao 

ordenamento jurídico brasileiro (e não ao alienígena), a 

fim de garantir à Suplicante: Ou a defesa de sua 

propriedade privada rural contra tais ameaças; ou o 

direito de ver-se indenizar por eventual ato de 

desapropriação;

Ademais, a jurisprudência não é 

virgem nesse sentido, senão vejamos:

“A regra do art. 849 do CPC deve ser interpretada 

cwn grano salis, em ordem a não tolher o

exercício da ação cautelar a quem pretende, 

sem a rígida observância do texto, previnir-

RUA 104 (Atual Aderbal Antunes de Oliveira), N° 251, Setor Sul, Goiania-Go
CEP: 74.083-300, Fones:(062) 241.61.44,241.62.44 c FAX; (062) 281.13.20 pág. 7



se contra situações adversas que por acaso 

possam surgir” (Ac. Unân. da 4a T. do STJ 

de 10.4.95, no Resp. n° 50.492-9-SP, rei. 

Min. Torreão Braz; DJU, 15.5.95, p. 13.408)

A base legal que sustenta os atos 

administrativos da Suplicada, consiste no Decreto n. 1.775 

de 08.01.96, o qual impossibilita a ampla defesa da 

Suplicante. Além disso, permite violações de direitos 

consagrados no País (autorizando a FUNAI, usar o Poder 

de Polícia) o que, na espécie, corrobora com o perigo da 

demora.

DO PEDIDO

Diante do exposto, requer a 

Vossa Excelência se digne em determinar a citação da 

UNIÃO FEDERAL na pessoa do Procurador-Chefe da 

Procuradoria Regional da União com endereço na Rua 

Barão de Melgaço, 2.798, Ed. Manoel Rocha, Io andar, 

centro, nesta Capital e da FUNAI, na pessoa do seu 

representante legal, com sede na SRTV, Quadra 702 Sul, 

Ed. Lex, 3o andar, Cep: 70.340.904 e Fax 226.87.82, 

Brasília-D.F., para todos os termos e atos do presente

RUA 104 (Atual Aderbal Antunes de Oliveira), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go
--------------241,61,44,241.62.44 e FAX: (062) 281.13.20 pág. or



processo, sob pena de revelia; e, em seguida, requer seja 

realizada perícia judicial, que consistirá em vistoria e 

avaliação do imóvel em questão (inclusive benfeitorias, 

acessões e cobertura vegetal), pedindo também, a oitiva 

dos membros da comissão constituída pela Portaria 

526/Pres./Funai; e finalmente, requer a procedência do 

pedido, com sentença homologatória das provas 

produzidas e objeto da pretensão.

Requer também, “ad cautelam” 

a notificação do Exmo. Sr. Ministro da Justiça do inteiro 

teor da presente, para efeito de conhecimento.

Indica desde já o Dr. Adauto 

Nogueira Borges, brasileiro, casado, engenheiro

agrimensor, portador do CREA 086/D-MT, com domicilio 

profissional à rua São Benedito, 759 - CEP: 78.010-800, 

bairro da Lixeira, nesta Capital, credenciado nesta Seção 

Judiciária, para perito assistente da Suplicante,

formulando os quesitos a seguir exarados.

Protesta pela juntada de

documentos novos e formulação de quesitos
\suplementares.

1-rP
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LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA

advogado

Dando à presente o valor de ' <_vV

R$ 10.000,00 (dez mil reais), para os efeitos fiscais, pede 

deferimento e Justiça.

Cuiabá, 13 de janeiro de 1.997

RUA 104 (Atual Aderbal Antunes de Oliveira), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go
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Q UESITOS:

DA SILVA LIMA
gado m

Podem os Senhores Peritos Informar:

1. Qual é a distância da Fazenda Mata Linda e a divisa do 

Parque Nacional do Xingu?

2. Qual o lado do polígono da Fazenda que mais se 

aproxima do Parque Nacional do Xingu e qual o que 

mais se distancia? (requer que a resposta seja ilustrada 

por meio de mapas)

3. Dentro da superfície da Fazenda Mata Linda há índios 

ou vestígios destes? Caso afirmativo, onde se localiza, a 

que ramificação os silvícolas pertencem? (requer seja 

especificado as coordenadas geográficas do local)

4. A cadeia dominial da Fazenda se encontra regular? 

Qual a sua origem?

5. A referida fazenda encontra-se demarcada ou 

delimitada? (especificar em mapa os limites e 

confrontações)

6. No dito imóvel existem benfeitorias e acessões 

edificadas? (especificar detalhadamente - inclusive em 

mapa - o tipo, onde se encontram e há quantos anos já 

existem)

v
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8. Qual o tipo de solo e de vegetação existente na área da ({($» )}) 

Fazenda Mata Linda?
|

9. Qual o valor de cada alqueire da mencionada gleba, 

bem como o valor da cobertura vegetal existente?
v

Data supra.

,VA LIMA-6ARLO

Advogado

RUA 104 (Atual Adcrbal Antunes ele Oliveira), Nu 251, Setor Sul, Goiânia-Go
- . , CEP: 74.083-300, Fones:(062) 241.61.44,241.62.44 c FAX: (062) 281.13.20 pág. 12



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3a VARA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO.

PROCESSO N° 97.347-3
AÇÃO : PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
REQUERENTE : AGROPECUÁRIA RICA S/A
REQUERIDAS : UNIÃO E FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI

A UNIÃO, pelo Representante Judicial da Procuradoria da 
União no Estado de Mato Grosso (ut art. 9o, § 3o, LC 73/93), abaixo-assinado, nos 
autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a 
r. Decisão de fls. 44/45, n° 03, para REQUERER a juntada aos autos, dos 
documentos contendo:

- a indicação do nome do Engenheiro Agrônomo DR. 
LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO, funcionário da Tabela 
Permanente dos quadros da FUNAI; e

- apresentação de QUESITOS.

Tais documentos, foram encaminhados a esta Procuradoria 
pela Co-Ré FUNAI, os quais a UNIÃO ratifica integralmente.

P. deferimento.

Pròçuradoria da União no Estado de Mato Grosso, em 
Cuiabá, 30 de janeiro de 1.997.

ALS/1

ALMIR LOPES W 
tepresentante Judicial da União 

OAB/MT 3.070



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do Indio

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO PROCURADORIA DA UNIÃO MATO GROSSO
0 0 4 6 5 .0 0 0 0 4 2 /9 7 -9 9
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OF. N2 014/GAB/S.JUR/ADR/CGB Cuiabá-Mt., 28 de Janeiro de 1997

Senhor Procurador,

Em atenção ao Ofício GAB/PU-MT./N2 034, data 
do de 24.01.97, encaminhamos a V.S§, em anexo, o Memo. n2 05/S.JUR./ADR/CGB/MT, 
contendo as informações solicitadas por essa Procuradoria.

Atenciosamente.

j  á & f c â r
1 A dm inistrador Roglonal

f u n a i /a d r / ç u i a b á
Portaria r.s pp £>97/9S

Ao
limo. Sr.
ALMIR LOPES DA SILVA
Procurador - Chefe Substituto da União/MT. 
Advocacia - Geral da União

N E S T A

Rua 08 - Quadra 15
Centro Político Administrativo

CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do Indio ( 3

MEMO. N q £)<S/S. JUR./ADRCGB/MT. Cuiabá, 28 de janeiro de 1997

Ao: Sr. Administrador

e
Sr. Administrador,

Mantive contato nesta data com o Dr. Cezar
Augusto L. Nascimento em sua residência, ao qual repasei o 
pedido formulado pela UNIÃO FEDERAL através do OF/GAB/PU-MT/ 
NO 034/97 de 24.01.97 (em anexo), desta forma sugere o Advoga 
do que seja enviado aquela Procuradoria os Quesitos que formu 
lou, também em anexo, bem como seja nomeado o_ Engenheiro Agro 
nomo Dr. Luiz Antonio de Araújo, funcionário permanente dos 
quadros da Funai, como Assietnte Técnico na Ação Proposta por 
Agropecuária Rica S/A contra a_ UNIÃO FEDERAL _e _a FUNAI.

O
Atenciosamente,

ministério dr IO»™»
do U i » * * *f o m i . ç t o  N .c lo n . l  do

Rua 08 - Quadra 15
Centro Político Administrativo

CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Fundação Nacional do Indio

Q U E S I T O S

1 0 ) Se o imóvel vistoriado encontra-se devidamente demarcado 
e registrado no competente R.G.I (Registro Geral de Imó 
vel) ?

2Q) Qual a metragem do imóvel?

3Q) Quais os valores dispensados em moeda corrente para qui- 
sição do imóvel, convertendo em moeda atual?

4Q) Se o referido imóvel foi de alguma forma financiado por 
recursos do governo Federal seja para sua aquisição e/ 
ou levantamento de benfeitorias ou mesmo para aquisição 
de bens ou semoventes visando sua viabilização econômi 
ca.

5Q) Se foram erigidas benfeitorias no imóvel?

60) Caso positivo o quesito anterior, qualifica-las em neces 
sãrias, úteis e voluptuãrias.

70) Avaliar as benfeitorias tomando por base os valores ini. 
cialmente dispensados.

8 0 ) Que sejam separadas as benfeitorias das assessões, finaJL 
mente avalia-las tomando por base os valores inieialmen 
te dispensados.

Que os senhores peritos formulem outras 
considerações que tiverem por pertinentes.

Rua 08 - Quadra 15
Centro Político Administrativo

CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Fundação Nacional do Indio

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ã VARA

Cesor c^ugtiFtc íBeatsi
Por seu advogado, dulzFederal Substituto da 3*. Vara/M T.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIQ-FUNAI, Fundação 
Pública, nos autos da MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 
PROVAS, processo nQ 97.347-3, que promove AGROPECUÁRIA RICA S/A , 
vem, respeitosamente a presença de V.Exa., aduzir o que se seque 
para ao término R E Q U E R E R .

Alega o Requerente, como fundamento ã pro- 
positura da presente medida, ser proprietário do imóvel rural de
nominado FAZENDA MATA LINDA, com área de 28.377,37 hectares, devi_ 
damente registrada nos competentes Registros Gerais de Imóveis.

No imóvel em tela, fora implantado proje - 
tos agropecuários com recuros, proveninetes da SUDAN, proporcionan 
do-lhe condições de dota-lo de infra estrututa necessária ã cria
ção de 15.000 cabenças de gados, em 10.000 hectares de pastagens.

alega ainda o Requerente que, em 22.08.96, 
foi surpriendido com a visita de uma comissão composta pela Porta

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 

CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT

i
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do Indio

ria do Presidente da FUNAI, ora Requerida, de nQ 326, de 07.07.96, 
e diversos índios, realizando-se reunião com o propósito de discu
tir uma suposta ampliação dos limites do Parque Nacional do Xingú, 
entre os marcos 20 ao 27, ora para o marco 28 a 30, limites sul e 
leste, acordando-se em se agendar uma outra em Brasília, na sede 
central da requerida.

Nesse passo, o Requerente justifica a pre - 
sente medida, alegando ausência de regras infraconstitucionais que 
garantam a defesa de sua propriedade caso a Requerida venha atingi_ 
la com atos discricionários, exercendo o Poder de Polícia.

Há de se salientar, que a medida pretendida 
encontrata-se divorciada dos pressupostos indispensáveis ã sua pro 
positura, sua admissibilidade não esta subordinada ao alvedrio do 
Requerente, as ações de antecipação de provas estão sujeitas aos 
pressupostos das medidas cautelares em geral.

Conforme nos ensina Humberto Theodoro Ju - 
nior, o "periculm in mora", que corresponde a probabilidade da par 
te não ter condições, no momento processual adequado, de produzir a 
prova, pelo risco de desaparecimento ou fato passageiro, correspon 
de, destarte, ao pressuposto da validade â propositura da medida , 
se ausente, torna-se desnecessária e onerosa.

Não obstante, em regra as medidas cautela - 
res de antecipação de provas não comportam contestação, por presta 
rem-se, unicamente, a mera vistoria ou inquirição de testemunhas , 
nem tão-pouco estão sujeitas a obrigatoriedade da propositura de 
ação princial, por não se notar a constrição de bens ou restrição' 
de direitos.

Entretanto, sua impugnação pode reportar-se 
ao cabimento da medida, amparado no pressuposto válido, o dano po-
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tencial, "periculm in mora".

Com efeito, o Requerente paticipou de uma
reunião com prepostos da Requerida, na qual de travou discussões' 
acerca da possibildiade de se alterar os limites do Parque Nacio
nal do Xingú, decerto, reunião não se traduz em atos administrahi 
vos que possam ameaçar a posse ou o domínio das terras ditas per
tencentes ao Requerente. É comezinho, que a Administração Pública 
pode e deve efetuar estudos de interesse coletivo em todo o terr_i 
tório nacional, que se comportam como de relevância aos intere^ 
ses da nação, entretanto, tal fato não se consolida em atos admi
nistrativos expropriatórios ou restritivos de direitos que gerem 
ameaças às propriedades privadas.

0 Código de Processo Civil, anuncia os re
quisitos de admissibilidade das medidas antecipatórias, arts. 847 
e 849.

a) a inquirição de testemunhas ou interro
gatório da parte serão antecipados quando:

I - tiver de ausentar-se; ou

II - por motivo de idade ou moléstia grave, 
houver justo receio de que ao tempo da pro 
va já não exista, ou esteja impossibilita
do de depor (art.847);

b) o exame pericial poderá ser antecipado 
quando houver "fundado receio de que ven 
ha a tornar-se impossível ou muito difí
cil a verificação de certos fatos na pen 
dência da ação" (art.849).

Ora Exa., encontram-se ausentes quaisquer
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dos requistos supramenionados, como dito linhas atrás, inexiste 
atos administrativos que possam ameaçar a propriedade rural em te 
la, decerto, não existindo os riscos apontados pelo Requerido, a 
medida não passa de onerosa e desnecessária, não sendo razoável, 
compelir a Requerida e a União Federal a participar de ações im
prestáveis e sem qualquer cunho prático.

Onde estão os riscos do Requerente em ser 
impedido de fazer provas de suas alegações em demanda própria ca 
so seja privado de sua propriedade? As linhas que norteiam os d_i 
reistos originários das populações indígenas â posse das terras 
permanentemente habitadas, encontram-se nas letras do Decreto n° 
1.775, de 08.01.96, facultando aos interessados ou os atingidos 
pela proposta de demarcação a mais ampla defesa de seus interes
ses, como se lê no art. 2Q § 8õ, VERBIS.

art.2° - A demarcação das terras tradico- 
nalmente ocupadas pelos índios será funda 
mentada em trabalhos desenvolvidos por an 
tropólogo de qualificação reconhecida, que 
elaborará, em prazo fixado na portaria de 
nomeação baixada pelo titular do órgão fe 
deral de assitência ao índio, estudo an - 
tropolõgico de identificação.

§ 83 - Desde o início do procedimento pre
paratório até noventa dias após a publica
ção de que trata o parágrafo anterior pode 
rão os Estados e Municípios em que se loca 
lize a área sob demarcação e demais inte - 
ressados manifestar-se, apresentando ao or- 
gão federal de assistência ao índio razões
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instruídas com todas as provas pertinentes, 
tais como títulos de domínio, laudos peri - 
ciais, pareceres, declarações de testemunhas 
fotografias e mapas, para fim de pleitear in 
denização ou para demonstrar vícios, totais 
ou parciais, do relatório de que trata o pa 
rágrafo anterior.

Como se vê, o direito de defesa administra
tivo do Requerente, caso seja atingida por declaração de ocupação' 
indígena nas terras em comento, estão assegurados, destarte, não se 
verificou, decerto por inexistirem, atos administrativos que obsta 
culem o exercício do domínio da área denominada Fazenda Mata Linda, 
que são fundamentados no mesmo conceito dos atos jurídicos (CCart. 
8 1) .

( '

Em abono a esta tese, a voz autorizada de 
Humberto Theodoro Junior, " o obstáculo ã futura produção eficaz 
da prova (impossibilidade ou dificuldade) deve ser entendido tan
to no sentido material como no jurídico".

Tendo em vistas as considerações tecidas na 
presente peça processual, arremata-a R E Q U E R E N D O  final
mente a V.Exa., em face da ausência dos pressupostos de validade 
que autorize a propositura da medida cautelar antecipatória, se
ja extinta sem a realização da vistoria.

Se assim não entender, sejam respondidos os 
quesitos ofertados pela União Federal.

termos em que

Rua 08 - Quadra j 5 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

I X  l

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3a VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

PROCESSO N° : 1997.36.00.000347-3
REQUERENTE : AGROPECUÁRIA RICA S/A
REQUERIDO : UNIÃO FEDERAL E OUTRO

MM. Juiz,

Trata-se d e  a ç ã o  d e  p ro d u ç ã o  a n te c ip a d a  d e  
provas m ovida por A gropecuária  Rica S.A. em  desfavor d a  União Federal e  
F u n d ação  N acional d o  índio.

A R equeren te  afirma ser proprietária e  possuidora 
d o  imóvel rural d e n o m in ad o  "Fazenda M ata  Linda", co m  á re a  to ta l d e  
28.377,37 h ec tares , localizada no município d e  Q uerência , neste  Estado.

Q ue  em  22 d e  a g o s to  d e  1996, m em bros d a  
“Com issão c o m p o s ta  p e la  Portaria 326/Pres/FUNAI DE 05/07/96", realizaram , 
na se d e  d e  sua p ro p ried ad e , reunião  com  o propósito d e  revisão dos limites 
sul e  leste d o  Parque N acional d o  Xingu.

Dessa reunião, consta tou -se  um a p re ten são , por 
p a rte  d a  FUNAI, d e  am pliar os limites d o  Parque N acional d o  Xingu, d o  local 
q u e  iria d o  m arco  27 a o  m arco  20, ora p a ra  o  m arco  28 ou 30, com  
c o o rd e n a d a s  g eo g rá ficas  d e  1 r 3 6 ’25" d e  latitude e  52°57'38" d e  longitude.

Avenida Isaac Póvoas, 1331 3°andarEd Milão - Fone (065) 321.7410 Fax (065)322.1138 Cuiabá/MT
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Visando c o n s ta ta r  se a  p re te n sã o  d a  FUNAI 
ab ra n g e ria  os limites d e  sua p ro p riedade , ingressou a  R equeren te  co m  a

Em fa c e  d a  r. d ec isã o  d e  fls. 44, restou deferida  sua
p re ten são , n o m ea n d o -se  c o m o  perito d o  Juízo o Dr. Francisco Carlos 
A lencar Oliveira.

N o m e a ç ã o  d o  assistente técn ico  p e la  União às fls. 
49.

Quesitos o fertados p e la  FUNAI às fls. 52.

Pelo petitório d e  fls. 63/67, a  FUNAI req u er a  
ex tinção  d e s te  feito, em  fa c e  d a  au sên c ia  dos pressupostos d e  v a lid ad e  q u e  
autorize sua propositura.

Feitas estas observações, e s te  Ó rgão  Ministerial faz
a  seguin te  m an ifes tação :

Inicialm ente, cum pre  e sc la rec e r  ser intem pestiva a  
resposta o fe r ta d a  p e ia  FUNAI às fls. 63/67.

C ontudo , no ta-se  q u e  o  m a n d a d o  d e  c ita ç ã o  d e  
fls. 58 n ã o  c o n té m  a  ad v e rtên c ia  exigida pelo  art. 285 d o  CPC, d a í 
concluirm os q u e  a  revelia d a  R equerida n ã o  produz o efeito  previsto no  art. 
319.

Por sua vez, e n te n d e m o s  assistir razão  à  Requerida.

O co n tra s te  existente en tre  as form as com uns d e  
tu te la  processual e  as técn icas  d e  sum arização  utilizado pe lo  direito 
processual n a d a  mais é  d o  q u e  o  e m p e n h o  d e  reduzir a  influência d o  te m p o  
no processo.

N ão há  p ra tica m en te  nenhum  princípio d e  Direito 
Civil q u e  resista incólum e ao s  e m b a te s  d a  urgência.

Assim, c a so  quiséssem os resumir num c o n ce ito  
unitário todos os pressupostos legitim adores d a  tu te la  cau te la r, poderíam os
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dizer q u e , em  q u e s tã o  d e  tu te la  cau te la r, o  q u e  se b u sca  é  o  tratam  
dessa  p ressão  tem poral d e te rm in a d a  p e la  urgência. C t

Ora, o  q u e  justifica o  p ed id o  d e  p ro d u çS © .-^  
a n te c ip a d a  d e  prova é  o  risco d e  se p erd erem  os vestígios necessários à  
c o m p ro v a ç ã o  d a  existência d e  fatos q u e  sejam  d e  vital im portância  no 
deslinde d e  q u e s tã o  a  ser lev a d a  a  juízo.

S om en te  circunstâncias excepcionais autorizam  a  
p a rte  a  prom over, a n te s  d o  m om en to  processual a d e q u a d o , a  c o le ta  dos 
e lem en tos d e  c o n v ic ç ã o  necessários à  instrução d a  cau sa .

Todavia, a  R equeren te  n ã o  se desincum biu d o  ônus 
d e  provar a  existência d e  interesse e  legitim idade p a ra  postular a  m ed id a  d e  
urgência, pois, c o m o  asseverou a  Requerida, reunião  n ã o  se traduz em  a tos 
administrativos q u e  possam  a m e a ç a r  a  posse ou o  dom ínio d as terras ditas 
p e rte n c e n te s  à  R equeren te .

Em fa c e  d o  exposto, o  processo  d e v e  ser extinto 
nos term os d o  inciso VI, d o  artigo 267 d o  CPC.

4

É a  m an ifes tação .

C uiabá , 08 d ç .m a í ^de 1997.

y y  -
CLEBfR EÚSTÁQUIO NEVES 

PR0CURADOR DA REPÚBLICA
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL

PROCESSO N° 1997.36.00.000347-3 .

DECISÃO

I - Trata-se de exame de proposta de honorários periciais 
em sede de ação  de produção antecipada de provas, tendo a  Requerente 
concordado e depositado m etade do valor correspondente, enquanto as 
Requeridas im pugnaram a  proposta .

II - A impugnação é completamente carente de 
fundamentos, limitando-se a  dizer que o valor está elevado, sem 
apresentar elementos palpáveis contrários ao que trouxe o perito para  
fundamentar sua proposta .

As fls.85 o perito discrimina e calcula item por item os 
componentes de sua proposta, em especial as  horas de trabalho a  serem 
gastos .

Não se pode afastar estes elementos com base em mero 
"achismo" das Impugnantes, que não só não trouxeram elementos em 
contrário, como também NADA ARGUMENTARAM, m as apenas 
"acharam " que o valor é alto em razão da complexidade dos trabalhos, 
sem dar qualquer explicação .

Hl - Diante disso, afasto a  impugnação e HOMOLOGO a  
proposta de honorários de fls. 84/86 .

IV - Intime-se a  Requerente a  depositar o valor total (e não 
apenas a  m etade como já foi feito) dos honorários a  disposição deste Juízo 
no prazo de 15 dias .

V - Após a  comprovação do depósito dos honorários, 
designe-se data  p ara  início dos trabalhos (intimando-se as partes), que 
deverão ser concluídos no prazo máximo de 60 dias, ficando desde já 
autorizado o levantamento pelo perito de m etade dos seus honorários >



VI - Quanto à  "questão prejudicial" aludida na peça de 
fls.93, não assiste qualquer razão ás Requeridas, posto que :

a) a  produção antecipada de provas não gera qualquer 
prejuízo p a ra  as  Requeridas, até mesmo porque toda a  despesa e as 
custas são bancadas pela Requerente . Por isso também não há 
contestação neste tipo de processo ;

b) há o receio de que o imóvel seja invadido por indígenas 
e sua posse perturbada pela confusão de limites com a  reserva indígena 
e isto é o quanto basta  p ara  se dizer que o exame pericial no futuro pode 
se tornar impossível ou, ao menos, mais difícil.

Veja-se que o objetivo é dem onstrar como o imóvel esta 
e o quanto vale HOJE, de modo a  prevenir a  Requerente contra eventual 
apossam ento administrativo ou invasão indígena, o que constitui uma 
pretensão plenam ente razoável, inclusive tendo em vista quantos 
proprietários de fazenda neste Estado já foram surpreendidos pelos 
ataques dos indígenas "protegidos" pela FUNAI.

Já no que tange á  oitiva de testemunhas, como dito na 
decisão de fls. 44, item 6, a  questão será tratada após a  realização da 
perícia .

VII - Intimem-se .

Cuiabá, 09 de outubro de 1997

CÉSAR AUGUSTO BEARSI
Juiz Federal Substituto 

3a Vara de Mato Grosso

D A T A
Mesta data, recebi cs presentes autos 
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LAUDO PERICIAL

1- INTRODUÇÃO

1.1- OBJETIVO

Objetiva a Autora, AGROPECUÁRIA RICA S/A, com a presente Ação de 
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, requerer a prova Pericial do Imóvel de 
sua propriedade, bem como que caracterizar a sua perfeita localização, domínio e a sua 
avaliação, contra a Ré, UNIÃO FEDERAL E OUTROS, processo n.° 97.347-3, na 3o 
Vara Cível, da Seção Judiciária Federal de Cuiabá/MT.

1.2- LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel da Autora, localiza-se no município de Querência à aproximadamente 135 km 
da sede do município.

1.3- VISTORIA

A vistoria deu-se com a participação dos Assistentes Técnicos do Autor: Engenheiro 
ADAUTO NOGUEIRA BORGES e da Ré: Engenheiro LUIZ ANTONIO DE 
ARAÚJO. Deslocamo-nos de Cuiabá, até a sede da Fazenda “MATA LINDA”, onde 
realizou-se uma reunião com a presença ainda do Administrador Geral da Agropecuária 
RICA, Sr. HÉLIO VIEIRA TAVARES e o gerente da Fazenda “MATA LINDA”, o Sr. 
IRON GOMES VIEIRA. Nesta reunião, traçou-se o roteiro para uma vistoria preliminar 
nos Imóveis da Fazenda “MATA LINDA” e “DOIS IRMÃOS”, com deslocamentos 
pelo interior dos imóveis, fazendo-se um reconhecimento geral dos limites da área. 
Definindo-se uma programação para início dos trabalhos de campo.

2.- QUESITO DAS PARTES

2.1- QUESITOS DO AUTOR (fls. 13 e 14):

1- Qual é a distância da FAZENDA “MATA LINDA” e a divisa do Parque Nacional do 
Xingu?

Resp: A distância é de 2,5km.

I
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2- Qual o lado do polígono da Fazenda que mais se aproxima do Parque Nacional do 
Xingu e qual o que mais se distância? (Requer que a resposta seja ilustrada através de 
mapas). .

Resp: É o lado do M P.ll ao MP.l. Ver mapa da FUNAI anexo.

3- Dentro da Superfície da Fazenda “MATA LINDA” há índios ou vestígios destes? Caso 
afirmativo, onde se localiza, a que ramificação os silvícolas pertencem? (Requer que seja 
especificados as coordenadas geográficas no local).

Resp: Prejudicado.

4- A cadeia dominial da Fazenda se encontra regular? Qual a sua origem?

Resp: Sim. No Título Definitivo, expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de: 
JOÃO C. TONETTO, pelo Departamento de Terras e CoIonização(D.T.C), em 
24/03/58( Conforme documento às folhas 25 e 26).

- O

. O

- O
O
o

J O

5- A referida Fazenda encontra-se demarcada ou delimitada?(Especificar em mapas os 
limites e confrontações).

Resp: Sim. A Fazenda encontra-se demarcada, conforme se pode observar através 
das fotos anexo os limites materializados, através de cercas ou picadas.. Ver mapa 
n.° 1 da área total anexo.

6- No dito imóvel existem benfeitorias e acessões edificadas? (Especificar detalhamento 
inclusive em mapa o tipo, onde se encontram e há quantos já existem).

Resp: Sim. Ver item de avaliação, com as referidas coordenadas de localização. Ver 
mapa n.° 1.

7- Qual o valor econômico dessas benfeitorias e acessões?

J O
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Resp: Ver item de avaliação.

8- Qual o tipo de solo e de vegetação existente na área da Fazenda Mata Linda?

Resp: Conforme o Inventário Florestal, executado pelo Engenheiro Florestal, LUIZ 
GONZAGA DE OLIVEIRA, com registro no CREA/MT n.° 5.214/D, foram 
encontrados os solos pertencentes ao grupo dos Latossolos Vermelho, Amarelo, 
distrófiço e Glay pouco úmido, ao longo dos cursos d’água(hidromórficos). A 
cobertujrá vegetai existente e predominante, é a Floresta Estacionai Semidecidual. 
Segundo dados,obtidos do mapa de Recursos Naturais do projeto RADAMBRASIL.

2



9- Qual o valor de cada alqueire da mencionada gleba, bem como o valor da cobert 
vegetal existente?

Resp: Ver item de Avaliação.

2.2- QUESITOS DO RÉU(fl. 52):

1- Se o imóvel vistoriado encontra-se devidamente demarcado e registrado no competente 
R.G.I(Registro Geral de Imóvel)?

Resp: Sim. Ver documentos às fls. 22 a 26.

2- Qual a metragem do Imóvel?

Resp: A área total do imóvel da Agropecuária Rica S/A é de 28.156,9576 ha.

3- Quais os valores dispensados em moeda corrente para aquisição do imóvel, convertendo 
em moeda atual?

Resp: Ver item de Avaliação.

4- Se o referido imóvel foi de alguma forma financiado por recursos do governo Federal 
seja para sua aquisição e/ou levantamento de benfeitorias ou mesmo para aquisição de bens 
ou semoventes visando sua viabilização econômica.

Resp: Sim.

5- Se foram erigidas benfeitorias no imóvel?

Resp: Sim.

6- Caso positivo o quesito anterior, qualificá-las em necessárias, úteis e voluptuárias.

Resp: As benfeitorias existentes, são consideradas úteis e necessárias, para um bom 
funcionamento no gerenciamento dos objetivos propostos pelo proprietário.

7- Avaliar as benfeitorias tomando por base os valores inicialmente dispensados.

Resp: Ver item de Avaliação.

8- Que sejam separadas as benfeitorias das assessões e finalmente avaliá-las tomando por 
base os valores inicialmente dispensados.

Resp: Ver item de Avaliação.
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3.- AVALIAÇÃO

3.1- AVALIAÇÃO DA TERRA NUA-V.T.N.

A avaliação consistirá na determinação do valor da terra nua, onde aplicaremos o Método 
Comparativo, que consiste em proceder uma pesquisa de mercado, a fim de obter valores 
praticados em ofertas e compras, efetivamente realizadas nas transações de imóveis, na 
região próxima ao imóvel avaliando adequando-os, através de fatores de homogeneização, 
às características apresentadas pelo imóvel avaliado, o qual será considerado como uma 
situação paradigma. O valor final será determinado, através de cálculos estatísticos método 
acima citado, esta previsto nas Normas Brasileiras de Avaliações e Perícias, NB-613/80, 
atual NBR-8799/85, que versa sobre Avaliações de Imóveis Rurais.

3.1.1- Cálculos dos Valores

O levantamento relativo à coleta de informações de imóveis, nos indicaram os seguintes 
valores, para composição do estudo, de acordo com a fonte fornecedora das informações ( 
oficiais e particulares), a respeito das transações efetivamente realizadas, em imóveis com 
características semelhantes ao imóvel avaliado, abaixo relacionados:

1- SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA
Av. Principal, S/N° Telefone: 529-1145- Querência/MT
Valor médio: R$ 130,00/ha.

2- ESCRITÓRIO do INDEA/MT 
Rua Projetada, S/N° Querência/MT
Valor médio: R$ 145,00/ha

3- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT 
Av. AB S/N° Telefone: 529-1198 Querência/MT
Valor médio: R$ 140,00/ha.

4- SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE QUERÊNCIA/MT 
Av. AB, S/N° Telefone: 529-1229 Querência/MT
Valor médio: R$ 145,00/ha

5- CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Comarca de Canarana- Telefone: 529-1265
Valor médio: R$ 130,00/ha

6- TADEU REPRESENTAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
Av. Projetada, S/N° Telefone: 529-1265 Querência/MT
Valor médio: R$ 135,00/ha
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7- COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE QUERÊNCIA LTDA 
Av. Sul, S/N° Setor Industrial- Querência/MT
Valor médio: R$ 135,00/ha .

3.1.2- Homogeneização e Saneamento dos Dados Amostrais 

1- Cálculo do valor médio ( X ):

X = ( X 1 + X2 + ...+ Xn) / n

Temos: X = 137,14

onde: x - valor de cada amostra 
n - número de amostra

Obtemos: S = 6,36

2- Desvio - Padrão (S):

S = { [ Z ( X 1 - X ) 2 ] - ( n - l ) } 0*5

3- Campo do Arbítrio

O Campo do Arbítrio é definido pela NB-502/89 da ABNT, como a faixa dentro da qual o 
avaliador pode decidir. A norma citada, recomenda o intervalo de confiança de 80%, o 
que indica t0,9o na tabela de valores percentis da distribuição de t de STUDENT, na pág. 
66/67, do livro de Introdução à Engenharia de Avaliação e Perícias Judiciais.

Tabela de Valores Percentis (tp) para distribuição t de STUDENT
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Para: n = 6, temos: t0,9o = 1,44

V = X ± tp. [ S / ( n -  l)0’5]

V míI = X + tp. [  S / (  n -1 )0,5] =>

V mln = X - tp. [ S / (  n - 1 )0,5] =>

V máx = 140,88

V mln = 133,40

3.1.3- Tomada de Decisão:

Concluídos os cálculos das etapas descritas nos itens anteriores, concluímos 
que o valor unitário por metro quadrado do imóvel avaliando, encontra-se num intervalo
compreendido entre: R$ 133,40/ha ------------- RS 140,88/ha.

Tomaremos a decisão do real valor do imóvel avaliando em questão, com 
maior segurança e confiabilidade, baseado numa média ponderada dos elementos 
pesquisados no intervalo de confiança, como segue:

INTERVALO DE CONFIANÇA: R$ 133,40/ha ------------- R$ 144,88/ha.

3.1.4- Elementos Situados Dentro do Intervalo:

1. RS 135,00/ha
2. RS 140,00/ha

3.1.5- Número de Classes:

K = 1 + 3,3 . log n
Logo:

Sendo: n = 2 elementos.

3.1.6- Intervalo de Classes:

I = ( V máx - V min ) /  K - Logo:

3.1.7- Determinação das Classes:

I = 3,74

la. Classe: 133,40 137,14 (2 elementos)
2a. Classe: 137,14 -----------------  140,88 (1 elementos)

3.1.8- Cálculo da Média Ponderada:

la. Classe: 135,00 x 2 = 270,00 
2a. Classe: 140,00 x 2 = 280,00 

Peso = 4 Z 550,00

6



3.1.9- Valor Unitário Calculado:

Valor = (£ Média Ponderada)/Peso 

Logo : Valor: R$ 137,50/ha

3.1.10- Cálculo do Valor da Terra Nua -  (V.T.N.)

O valor unitário obtido de R$ 137,50/ha, com a área total da Agropecuária Rica S/A de 
28.156,9576 ha, obtemos o valor total de R$ 3.871.581,67.

3.2 - AVALIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL

3.2.1- Pesquisou-se informações na região, junto aos madeireiros e indústrias de 
beneficiamento de madeira bruta na mata (TORA) e da madeira comercializada. Conforme 
fonte de informação abaixo relacionada:

1- MADEIREIRA GALLE LTDA.
Chácara 37 Setor C
Tel. (065) 529-1101 - Querência- MT

2- PH- MADEREIRA E TRANSPORTE LTDA.
Av. Setor Sul S/N° Setor Industrial
Tel. (065) 529-1220 - Querência - MT

3- MADEIREIRA e LAMINADORA Junges 
Chácara Junges
Tel. (065) 529-1225 - Querência - MT

4- INDUSTRIA e COMERCIO E TRANSPORTE de MADEIRA LTDA.
Porte de Madeira LTDA
Estrada Rod. 20 KM-01 - Tel. (065) 529-1225 - Querência- MT 5

5- INDUSTRIA e COMERCIO de MADEIRA N.S. APARECIDA 
Av. Projetada, S/N -  Querência - MT
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Cálculos do Valores da madeira por espécie (R$/m3):

X  )

A- Madeira para indústria: Serraria/Laminação - Madeira Bruta(TORA)- R$/m3.
Espécies Fontes
Madeiras 1 2 3 4 5 Valor/Médio
Amescla 8,20 8,50 9,50 9,50 8,00 8,74
Canelão 11,00 12,00 12,00 12,50 10,00 11,50

Garapeira 12,50 12,00 - 13,00 10,00 11,87
Piranheira 14,00 13,00 13,00 14,00 14,00 13,60

Jatobá 13,50 13,00 - 14,00 10,00 12,62
Peroba 13,00 13,00 - 13,50 12,00 12,87
Favela 8,50 14,00 14,00 15,00 10,00 12,30
Valor Médio F inal:__________________________________________R$/(m3) 11,93

Assim, o Valor médio (R$/m3), da madeira bruta (TORA), na mata, é de R$ 11,93 (Onze 
reais e noventa e três centavos) por metro cúbico.

B- Madeira beneficiada -  (R$/m3):
Espécies
Madeiras

Fontes
1 2 3 4 5 Valor/Médio

Amescla 82,00 85,00 95,00 95,00 80,00 87,40
Canelão 110,00 120,00 120,00 125,00 100,00 115,00

Garapeira 125,00 120,00 - 130,00 100,00 118.,5
Piranheira 140,00 130,00 130,00 140,00 140,00 136,00

Jatobá 135,00 130,00 - 140,00 100,00 126,25
Peroba 130,00 130,00 - 135,00 120,00 128,75

Favela/Angelin 85,00 140,00 140,00 150,00 100,00 123,00

Desta forma, obteve-se o Valor Médio (R$/m3), para cada espécie comercializada será:

1- Amescla:
2- Canelão
3- Garapeira
4- Piranheira
5- Jatobá
6- Peroba
7- Favela/Angelin

R$ 87.40/m3 
R$ 115.00/m3 
R$ 118.75/m3 
R$ 136.00/m3 
R$ 126.25/m3 
R$ 128.75/m3 
R$ 123.00/m3

A classificação e a quantificação das espécies de madeira, foram obtidas através do 
Inventário Florestal, encomendado pela Autora e realizado pelo Engenheiro Florestal Luiz 
Gonzaga de Oliveira, com registro no CREA-MT, N° 5.214/D.

Foram estabelecidas três categorias, das madeiras, com valor econômico, encontrado nos 
imóveis Fazendas “Mata Linda” e “Dois Irmãos”, a saber:
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Categoria I: Madeiras para indústria (Serraria e Laminação), com diâmetro (DAP), a partir 
de 0,45m. Tais madeiras se destinam ao consumo local, regional e são exportadas para 
outros estados brasileiros; .

Categoria II: Madeiras utilizadas para lapidados (Postes e Mourões), pois que o município 
tem expressiva atividade pecuárias, espécies de madeiras, com diâmetros a partir de 0,19m.

Categoria III: Espécie utilizadas para lenha e carvão, compreendendo as espécies 
pertencentes as categorias I e II, com diâmetros inferiores a 0,45e 0,19 (Volume 
remanescentes), e as demais espécies não pertencentes as duas categorias acima 
mencionadas.

Em função das informações obtidas nas serrarias, obteve-se o valor da Madeira em Pé , 
madeira para Lapidados e Madeiras beneficiada e madeira para lenha e carvão, em R$/m3.

3.2.2- Madeira Bruta(Tora): R$ 11,93/m3

3.2.3- Madeiras Para Lapidados:
Obtém-se 17 lascas por m3. A lasca é comercializada a R$2,50, após a extração. O 

custo da extração/lasca é de R$1,50. Assim o m3 de madeira para lapidado é de R$17.00,

3.2.4:- Madeira Para Lenha/Carvão:-
As madeiras pertencentes a esta categoria, foi atribuído um valor simbólico de R$ 

1,00/m3.

No levantamento florestal da fazenda Mata Linda, foram encontradas três áreas 
distintas cobertas por matas, denominadas de ÁREA”A”, com 1.182,4050ha (mil cento e 
oitenta e dois hectares, quarenta ares e cinqüenta centiares); ÁREA “B”, com 
3.926,8959ha (três mil, novecentos e vinte e seis hectares, oitenta e nove ares e cinqüenta 
e nove centiares), e ÁREA “C” com 8.412,0647ha (oito mil quatrocentos e doze hectares 
seis ares e quarenta e sete centiares). Na fazenda “DOIS IRMÃOS” é 1.666,6700 ha (mil 
seiscentos e sessenta hectares e sessenta e sete centiares), totalizando-se a AJREA “C” em 
10.078,7347 ha.

O inventário florestal dos imóveis Fazendas “MATA LINDA” e “DOIS IRMÃOS”, nos 
forneceu a identificação e quantificação das espécies vegetais as TRES CATEGORIAS, e 
tendo-se os valores das Madeiras em Pé (tora/mata/m3), beneficiadas para lapidados e para 
Lenha e Carvão, foram efetuados os cálculos.

A COBERTURA VEGETAL, tem a seguinte avaliação: Valor/mVha, quando são 
excluídos 2.000 ha (Dois mil hectares) da ÁREA “C”, representando as áreas de pântanos, 
não exploráveis e Preservação Permanente, tudo de acordo com os quadros abaixo:
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ÁREA”A” 1.182,4050 ha

A.1 Espécies para Indústrias (Serraria/Laminado)
Volume(m3/ha) (R$)/m3/ha Total ( R$/ha )

Angelin Pedra/Favela 2,870 24,60 (1) 70,60
Angelin Saia 0,502 11,93 5,99

Cambará 0,519 11,93 6,19
Canela 0,192 11,93 2,29

Caxeta/Marupá 0,461 11,93 5,50
Garapeira 5,183 23,75 (1) 123,07

Guarandi/Mangue 0,243 11,93 2,89
Massaranduba 0,321 11,93 3,83

Moreira 1,276 11,93 15,21
Peroba Mica 4,491 11,93 53,57
Peroba Rosa 1,689 25,75 (1) 43,47

Tarumã 0,402 11,93 4,80
Mandiocão/Morototo 1,864 11,93 22,23
Morcegueira/Amescla 22,767 17,48 (1) 397,97

Total 42,780 757,61
OBS: Valores Relativo a 20% da Madeira Comercializada.

A.2 Espécies para Lapidados:
Volume(m3/ha) R$/m3/ha TOTAL (R$/ha)

Canelão 15,614 17,00 265,44
Itaúba 1,094 17,00 18,60

Mescla Aroeira 0,482 17,00 8,18
TOTAL 17,190 292,22

A. 3- Espécies para LENHA e CARVÃO- Corresponde ao volume da madeira que não são 
encontradas nas categorias I (Industria), II (Lapidados), incluindo-se os volumes 
remanescente daquelas duas categorias. Temos então:

Categoria Carvão/Lenha 43,082m3/ha
Remanescente Categoria Industria 22,977m3/ha
Remanescente Categoria Lapidado 3.974m3/ha

TOTAL:................. 70,033m3/ha

Logo o valor total, será de: R$ 70,03.

10
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O Valor por hectares, da madeira corresponde a área “A”, será:
- Madeira para Industria = R $  757,61
- Madeira para Lapidado = R$ 292,22 .
- Madeira para Carvão/Lenha = R$ 70.03

TOTAL R$1.119,86

O Valor Total da madeira correspondente a área “A”, será de: 
1.182.4050haxR$ 1.119,86 = R$ 1.324.128,06

ÁREA “B”- 3.926,8959ha

B. 1 -  Espécie para Industria ( Serraria/Laminados)
ESPÉCIES VOLUME(m3/ha) (R$)/m3/ha TOTAL ( R$ )

Angelin Pedra/Favela 0,527 24,60(1) 12,96
Angelin Saia 0,633 11,93 7,55

Cambara 5,588 11,93 66,66
Canela 1,865 11,93 22,25

Garapeira 1,572 23,75(1) 37,33
Massaranduba 0,146 11,93 1 J4

Pau D ’óleo/Copaiba 0,291 11,93 3,46
Peroba Mica 0,354 11,93 4,21

Guarandi/Mangue 0,252 11,93 2,99
Mandiocão/Morototo 0,767 11,93 9,14
Morcegueira/Amescla 10,424 17,48(1) 182,21

TOTAL 22,419 - 350,50
OBS: Valores relativo a 20% da madeira comercializada.

B.2- Espécies para Lapidados
ESPÉCIES VOLUME (m3/ha) R$ (rnVha) TOTAL ( R$/m3/ha)

Canelão 10,619 17,00 180,52
Mescla Aroeira 0,730 17,00 12,39

TOTAL 11,348 - 192,91

B.3- Espécies para LENHA e CARVÃO- Corresponde ao volume da madeira que não se 
enquadra nas categorias I (Industria) e II (Lapidado), incluindo-se os volumes 
remanescentes daquelas duas categorias mencionadas.
Temos então:

Categoria Carvão/Lenha 22,419m3/ha
Remanescente Categoria I 16,433m3/ha
Remanescente Categoria II 2,294m3/ha

TOTAL:.............................41,15m3/ha

Logo, o valor total, será de: R$ 41,15

li
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0  Valor por hectares da Madeira correspondente a AREA “B”, será de:
- Madeira para Industria: R$ 350,50
- Madeira para Lapidados R$192,93
- Madeira para Carvão/Lenha R$ 41.15

TOTAL:.........  R$ 584,58

)
5
5
d

O Valor T otal, corresponde a AREA “B”, será de: 

3.926,8959hax R$ 584,58 = R$2.295.569,10 

ÁREA “C”- 8.412.0647ha

C .l- Madeiras para ndustrias (Serraria e Laminado)
ESPÉCIES MVha R$/mVha TOTAL

(R$/m3)
Angelin Pedra/Favela 0,403 24,60(1) 9,91

Angelin Saia 0,112 11,93 1,34
Cambara 0,161 11,93 1,92
Canela 0,288 11,93 3,44

Caxeta/Marupá 0,352 11,93 4,20
Garapeira 1,829 23,75(1) 43,44

Jatobá/Jutaí 1,097 25,25(1) 27,67
Massaranduba 0,292 11,93 3,48

Moreira 0,834 11,93 9,95
Pau D ’óleo/Copaiba 0,326 11,93 3,89

Tarumã 1,154 11,93 13,77
Mandiocão/Morototo 0,559 11,93 6,66
Morcegueira/ Amescla 0,933 17,48(1) 16,31

TOTAL 8,340 - 145,98
OBS: Valor relativo a 20% da Madeira Comercializada.

C.2- Madeiras para La pidado.
ESPÉCIES MVha R$/mVha TOTAL (R$/ha)

Canelão 12,430 17,00 211,31
Mescla/Aroeira 2,076 17,00 35,29

TOTAL 14,506 - 246,60

C.3- Espécies para Lenha/Carvão: - Corresponde ao volume da madeira que não se 
enquadra nas categorias I (Industria), e II (Lapidado),somando-se os volumes das 
remanescentes daquelas categorias mencionadas.
Temos então volume/ha:

12
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Categoria Carvão/Lenha 24,040 m3/ha
Remanescente Categoria Industria 11,198 mVha
Remanescente Categoria Lapidado 3.308 mVha

TOTAL:......38,546 m3/ha.

Logo, o valor total, será de: R$ 38,54.

O valor por hectare, da madeira, correspondente a área “C”, será de:
- Madeira para Industria R$145,98
- Madeira para Lapidado R$ 246,60
- Madeira para Lenha/Carvão R$ 38.54

TOTAL:...... R$ 431,12

O Valor Total correspondente a área “C”, será de:

8.412.0647 ha xR $ 431,12/ha = R$ 3.626.609,33

3.2.5- Cálculo do Valor da Cobertura Vegetal
Desta forma o VALOR TOTAL, da cobertura vegetal pertencente as Fazendas “Mata 
Linda” e “Dois Irmãos”, de propriedade da AGROPECUÁRIA RICA S/A, que possui 
valor econômico, será a soma dos valores obtidos nas áreas “A”,”B” e “C”, abaixo:

Área “A”.............................................R$ 1.324.139,89
Área “B”............................................ R$ 2.295.569,10
Área “C”............................................ R$ 3.626.609,33

O valor total avaliado é de R$ 7.246.318,32.

3.3- AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS

3.3.1- Pastagens:
Na formação das pastagens, foi utilizado o sistema “QUEBRA COM CORRENTÃO”, 
quando foram usados dois tratores pesados marca KOMATSU, modelo D- 155, com 40 
toneladas cada um, quebrando-se cerca de 30ha/mata/dia. O semeio da semente foi feito 
com uso de avião, gastando-se 25kg/semente/ha, com 40Vc (Valor Cultural, após a 
queima da mata “QUEBRADA”. A semente usada foi de BRACHIARÃO (Brizanta). 
Depois do primeiro semeio, novamente passou correntão “arrepiando” (Em sentido 
contrário à primeira quebra), a área quebrada, e repetindo-se o semeio, com a mesma 
quantidade de semente (25kg/ha), também com uso de avião. As sementes foram 
imunizadas contra insetos.

Conforme se encontra descrito no LAUDO do agrimensor Sr. Anibaldo Pommer, que 
procedeu o levantamento das benfeitorias existentes na Fazenda “Mata Linda”, foram 
encontradas dois tipos de pastagens, de acordo com as idades de formação: de Formação

13
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ANTIGA (6 anos), recuperados e de Formação NOVA (4 anos). Todas as pastagens, 
bom estado de conservação, pois nelas se encontram apascentadas cerca de 12.000 reses, 
em diferentes idades, predominantemente, vacas de cria e bois de engorda.

As pastagens de FORMAÇÃO ANTIGA, foram avaliadas a R$ 418,00/ha.

As pastagens de FORMAÇÃO NOVA, foram avaliadas a R$ 506,00/ha.

O valor total das pastagens, será de:

PASTAGENS ANTIGAS:
2.927,490 ha xR $ 418,00/ha = R$1.223.690,82

PASTAGENS NOVAS:
10.041,4328 ha x R$ 506,00/ha = RS 5.080.965,00

VALOR TOTAL AVALIADO: R$ 6.304.655,82

3.3.2.- Estradas Internas e Vicinal: 87,09km.

Na construção das estradas foram feito a levantamento de nível, abaulamento, 
encascalhamento, com 4,00m de rolamento, em bom estado de conservação, foram 
avaliadas a R$ 5.000,00/km.

VALOR AVALIADO: 87,09km x R$ 5.000,00/km = R$ 435.450,00

3.3.3- Aramados: 336,25km.

Foram encontrados três tipos de aramados, todos de arame liso, postes de 5,00m em 
5,00m.

1- Com postes de Canelão, 5 fios, num total de 59,61km, avaliado a R$ 1.200,00/km.
VALOR AVALIADO: 59,61km xR $ 1.200,00 = R$ 71.532,00

2- Com postes de Pau Brasil, 5 fios, com 266,98km, avaliado a R$ 1.750,00/km.
VALOR AVALIADO: 266,98km xR $ 1.750,00/km = R$ 467.215,00

3- Com postes de Pau Brasil, 6 fios, com 9,66km, avaliado a R$ 1.800,00/km.
VALOR AVALIADO: 9,66km x R$ 1.800,00/km = R$ 17.388,00

VALOR TOTAL dos ARAMADOS:.............................. R$ 556.135,00

3.3.4- Corredores: 58,69km.

Com desmatamento, abalaumento e levantamento de nível, avaliado a R$ 2.500,00/km. 
VALOR AVALIADO: 58,69km x R$ 2.500,00/km............................ R$ 146.725,00
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3.3.5- Represas: Num total de 19 (dezenove), todas compactadas, esgotos e drenos, 
avaliadas da seguinte forma:

sen

06 - Gastou-se o equivalente a 50horas de trator. Sendo o custo da hora do trator de 
R$60,00/h.
6 x 50h x R$ 60,00/h ' = R$ 18.000,00.

08 - Gastou-se o equivalente a 120 horas de trator.
8 x 120h x R$ 60,00/h = R$ 57.600,00

05 - Gastou-se o equivalente a 230 horas de trator.
5 x 230h x R$ 60,00/h = R$ 69,000,00
VALOR TOTAL AVALIADO:............................... ............RS 144.600,00

3.3.6- Bebedouros: Num total de 61 (Sessenta e um), escavados no solo, com borda 
compacta para acumulação de água, gastou-se o equivalente em média 20 horas de trator, 
avaliados a cada um, a R$ 2.000,00.
VALOR AVALIADO: 61 x R$ 2.000,00/m = .................................R$ 122.000,00

3.3.7- Aterro no Pantanal: Com pontes de madeira, manilhas, com diâmetros de 
1.150metros, com nivelamento, compactação e encascalhamento, com uso de máquinas 
para terraplenagem, caçambas, pás carregadeiras, trator de rolo, efetuando-se estes 
procedimentos duas vezes por ano. Avaliado a R$ 300,00/ml.
VALOR AVALIADO: 1.150m x R$ 300,00/m = ...................................R$ 345.000,00

3.3.8- Pista de Pouso: Pista de pouso para pequenas aeronaves, com 1.200,00 metros de 
comprimento, nivelado, encascalhado e compactado, em bom estado de conservação, 
avaliado a R$ 18,00/ml.
VALOR AVALIADO: 1.200,00m x 18,00/m = .........................................R$ 21.600,00

3.3.9- Cochos Cobertos: Num total de 125 (cento e vinte e cinco), cobertos com telhas 
francesas, construídos com madeiras de lei, fechados nas laterais, em bom estado de 
conservação, avaliados cada um em R$ 450,00.
VALOR AVALIADO: 125 xR $  450,00/m = ...........................................R$56.250,00

3.3.10- Porteiras: Num total de 120 (cento e vinte), de tábuas, madeira de lei, com 
batentes, em bom estado de conservação, avaliadas cada uma em, R$ 250,00.
VALOR DA AVALIADO: 120 x R$250,00/m = ...........................................R$30.000,00
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3.3.11- Pomar: Medindo 200,00m x 200,00m, todo cercado de arame liso, postes 
madeira de lei, nele plantadas diversas árvores frutíferas: laranja (72), tamarino (1), caju 
(15), jaca (2), seriguela (1), acerola (2), abacate (5), pinha (2), ata (2), goiaba (3), pitanga 
(3), carambola (3), mangueira (8), coco da Bahia (4), pequi (8), cana e mandioca vários 
pés. ,
VALOR AVALIADO:..................................................................................R$ 6.000,00

3.3.12- Currais: Num total de 6 (seis), sendo 5 (cinco) nos retiros e 1 (um) na sede.
1- Currais no retiros: São cada um assim descritos: medindo 42,00m x 52,00m, com 
15(quinze) divisões, lances de 2,00m em 2,00m, com (cinco) tábuas de ipê, palanques de 
Pau Brasil, tronco, brete marca Prudente, todos pintados com óleo queimado, balança para 
5.000kg, marca Osvaldo Filizola, com capacidade para 4.000kg, barracão medindo 26,00m 
x 8,00m, coberto de telha etemit, de 6,00mm. Todo encascalhado, embarcadouro externo, 
remanga medindo 22,00m x 100,00m, com 8 (oito) cordoalhos de 3/8”, com tábua 
travando na parte superior, todos em bom estado de conservação, avaliados cada um em 
R$ 70.000,00.
VALOR AVALIADO: 5 x R$ 70.000,00 = R$ 350.000,00

2- Curral existente na sede, possui as mesmas dimensões que os do retiro, já descritos 
(42,00m x 52,00m) e as mesmas divisões (15). Também tronco, brete marca Backhouse, 
todos pintados com óleo queimado, balança marca Marques, para 3.000kg. Remanga 
medindo 22,00m x 200,OOm, cerca de 7 fios (Arame Liso), postes de 2,00m em 2,00m, em 
estado regular de conservação, avaliado por R$ 50.000,00.
VALOR AVALIADO: R$ 50.000,00.

VALOR TOTAL AVALIADO:...............................................................R$ 400.000,00

3.3.13- Edificações: Existentes nos 5 (cinco) retiros e na sede.

1-No Retiro “A”: Com localização segundo as coordenadas UTM(SAD69): 
E=290.780,00m e N=8.664.726,00m.

Casa Principal, com 6 cômodos, varanda, 2 águas, áreas de serviço, medindo 12,75m x 
ll,30m , área de 144,07mI 2. Construídas com paredes de alvenaria, tijolo à vista, piso de 
cimento vermelhão, telhas romanas, vaso e pia. Portas e janelas metálicas, pintadas com 
óleo sintético. Em bom estado de conservação. Avaliados em R$ 250,00/m2.
VALOR AVALIADO: 144,07m2 x R$ 250,00/m2 = R$ 36.017,50.

Uma casa com as mesmas características da anterior, sem varanda, medindo 12,75m x 
8,75m, área de 11 l,56m2. Em bom estado de conservação. Avaliada em R$250,00/m2. 
VALOR AVALIADO: 11 l,56m2 x R$ 250,00/m2 = R$27.890,00.

I
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Um alojamento com 3 cômodos, com as mesmas características da anterior, medindo 
10,OOm x 7,50m, área de 75,00m2. Em bom estado de conservação. Avaliado em R$ 
250,00/m2. .
VALOR AVALIADO: 75,00m2 x R$ 250,00/m2 = R$ 18.750,00

Caixa d’água, metálica, tipo taça, com capacidade para 15.000 litros, com pintura externa, 
em bom estado de conservação, avaliada em R$ 4.000,00.
VALOR AVALIADO: R$ 4.000,00.

Sistema de abastecimento de água: Roda d’água montada em base de concreto, marca PB- 
70 (ver foto anexo), distantes 700metros, em represa de abastecimento da caixa d’água, 
feito através do cano de PVC, de l ”(uma polegada), localização segundo as seguintes 
coordenadas UTM(SAD69): E=290.279,00m e N=8.664.003,00m. O conjunto, excluído a 
represa, foi avaliada em R$ 8.700,00.
VALOR AVALIADO: R$ 8.700,00.

VALOR TOTAL AVALIADO: R$ 95.357,50
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2-No Retiro “B”: Com localização segundo as Coordenadas UTM9SAD69): 
£=292.484,00m e N=8.669.090,00m. Possui as seguintes benfeitorias:

Construções: Iguais as do retiro “A”, com o mesmo valor avaliado, ou seja:
VALOR AVALIADO: R$ 82.657,50.

Caixa d’água: Igual à do retiro “A”, com a mesma avaliação, ou seja:
VALOR AVALIADO: R$ 4.000,00.

Sistema de abastecimento de água: Com roda d’água, montada em base de concreto(ver 
foto anexo), marca PB-70, em represa, localizada segundo as Coordenadas UTM(SAD69): 
E=292.216,00m e N=8.672.887,00m. Distante 4,00km, abastecendo a caixa d’água com 
tubulação de PVC, com diâmetro de l ”(uma polegada). O conjunto, excluído a represa, foi 
avaliado em R$ 10.000,00.
VALOR AVALIADO: R$ 10.000,00.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO:..................................................... RS 96.657,50

3-No Retiro “C” : Com localização segundo as Coordenadas UTM(SAD69): 
E=291.992,00m eN =8.677.057,00m. Possui as seguintes benfeitorias:

Construções: Iguais as do retiro “A”, com o mesmo valor avaliado, ou seja:
VALOR AVALIADO: R$ 82.657,50.

Caixa d’água: Igual à do retiro “A”, com a mesma avaliação, ou seja:
VALOR AVALIADO: R$4.000,00.
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Sistema de abastecimento de água: Roda d’água, montada em base de concreto marca PB- 
70 (ver foto anexo), em represa distante 1.800 metros, com localização segundo as 
Coordenadas UTM(SAD69): E=291.270,00m e N=8.678.501,00m, Com abastecimento da 
caixa d ’água, feito com tubulação de PVC de l ”(uma polegada). O conjunto, excluído a 
represa, foi avaliado em RS 9.700,00.
VALOR AVALIADO: R$ 9.700,00.

VALOR TOTAL AVALIADO:................................................................RS 96.357,50

4- No Retiro “D”: Com localização segundo as Coordenadas UTM(SAD69): 
E=291.736,00m e N=8.681.444,00m. Possui as seguinte benfeitorias:

Construções: Iguais as do retiro “A”, com o mesmo valor avaliado, ou seja:
VALOR AVALIADO: R$ 82.657,50.

Caixa d’água: Igual à do retiro “A”, com a mesma avaliação, ou seja:
VALOR AVALIADO: RS 4.000,00.

Sistema de abastecimento de água: Feito com auxilio de roda d’água marca PB-70 (ver 
foto anexo), montada em base de concreto, movida com água da represa, distante 
1.500metros, localizada segundo as Coordenadas UTM(SAD69): E=290.730,00m e 
N=8.681.284,00m. Abastecendo a caixa d’água, com tubulação de PVC de l ”(uma 
polegada). O conjunto, excluído a represa, foi avaliado em RS 9.800,00.
VALOR AVALIADO: R$9.800,00.

VALOR TOTAL AVALIADO:............................................................... RS 96.457,50

5- No Retiro “E” : Com localização segundo as Coordenadas UTM(SAD69): 
E=285.632,00m e N=8.677.235,00m. Possui as seguintes benfeitorias:

Construções: Igual as do retiro “A”, com o mesmo valor avaliado, ou seja:
VALOR AVALIADO: RS 82.657,50.

Sistema de abastecimento de água: Roda d’água já montada, em base de concreto, movida 
com água, da represa, distante 400 metros da caixa d’água e localizada segundo as 
Coordenadas UTM(SAD69): E=285.861,00m e N=8.677.543,00m. Roda d’água modelo 
M S-6.0 conjunto, excluído a represa, foi avaliado em RS 9.000,00.
VALOR AVALIADO: RS 9.000,00.

VALOR TOTAL AVALIADO:............................................................... R$ 91.657,50

6- Na Sede: localizada segundo as Coordenadas UTM(SAD69): E=285.476,00m e 
N=8.682.297,00m. Possui as seguintes benfeitorias:
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Casa do escritório: medindo 10,00m x 7,00m (70,00m2) e uma varanda medindo 10,00m x 
3,00m(30,00m2). Com 4 divisões, sendo 3 quartos e um banheiro (l,50m x 3,50m). Piso 
de cimento, paredes de tábuas, cobertura de telhas de alumínio. Portas e janelas de 
madeira. Todas pintadas. Com rede de luz. Com estado de conservação bom. Avaliado em 
R$ 150,00/m2.
VALOR AVALIADO: 70,00m2 x R$ 150,00/m2 = R$ 10.500,00.

Casa sede: Medindo 7,50m x 9,50m (71,25m2), forrada, coberta com telhas de alumínio, 
piso de cimento, paredes de tábuas, com 5 cômodos, sendo: 2 quartos, salas, copa e 
banheiro. Varanda aberta, piso de cimento, medindo 5,00m x 5,00m (25,00m2), ligada à 
cozinha, com paredes de tábuas, medindo 4,00m x 5,00m (20,00m2) , coberta de telha 
etemit, cercada de tela. Em bom estado de conservação.
VALOR AVALIADO: 116,25m2 xR$150,00/m2 = R$ 17.437,50.

Casa de empregado: Num total de 02(duas), com as mesmas características e dimensões da 
casa sede. Em bom estado de conservação.
VALOR AVALIADO: R$ 17.437,50 x 2 = R$34.875,00

Barracão de depósito: Medindo 16,00m x 20,00m (320,00m2), cobertura de alumínio, piso 
de chão batido, aberto nas laterais. Em estado regular de conservação. Avaliado em R$ 
75,00/m2.
VALOR AVALIADO: 320,00m2 x R$ 75,00/m2 = R$24.000,00.

Barracão de Oficina: Medindo 10,00m x 8,00m (80,00m2), parte fechada com paredes 
tábuas, medindo 4,00m x 8,00m(32,00m2), duas divisões, piso de cimento. Em bom estado 
de conservação.
VALOR AVALIADO: 32,00m2 x R$ 150,00/m2 = R$ 4.800,00 (Parte Fechada)

48,00m2 x R$ 75,00 /m2 = R$ 3.600,00.

VALOR TOTAL AVALIADO: R$ 8.400,00. -

Casa de açougue: Medindo 5,00m x 5,00m (25,00m2), coberto por telha etemit, paredes 
de tábuas, piso de cimento grosso, mesa e ganchos. Em bom estado de conservação. 
VALOR AVALIADO: 25,00m x R$ 75,00/m2 = R$ 1.875,00.

Casa de empregado: Medindo 6,00m x 8,00m (48,00m2), piso de cimento, com 5 divisões, 
sendo: sala, cozinha, dois quartos e banheiro. Área coberta com varanda externa, cozinha 
toda fechada, paredes de tábuas com mata-junta, cobertas de telhas francesas. Varanda 
medindo 6,00m x 4,00m (24,00m2) e cozinha medindo 6,00m x 5,00m (30,00m2). 
Avaliado em R$ 100,00/m2. Em bom estado de conservação.
VALOR AVALIADO: 102,00m2 x R$ 100,00/m2 = R$ 10.200,00.

y
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Casa de empregado: Medindo 6,00m x 7,00m (42,00m2), piso de cimento grosso, com 4 
divisões, sendo: banheiro externo, coberta de alumínio, paredes de tábuas, caixa
1.000 litros, de etemit. Em estado regular de conservação.
VALOR AVALIADO: 42,00m 2xR $ 100,00/m2 = R$4.200,00.

Sistema de abastecimento d’água: Roda d’água, assentada em base de concreto, marca 
ROCHEFFER, junto da represa que lhe fornece água para funcionamento, devidamente 
localizada de acordo com as Coordenadas UTM(SAD69): E=285.735,00m e 
N=8.682.587,00m. Situada a 400metros da sede e ligada a caixa d’água, com capacidade 
de 13.000 litros, de fibra de vidro, através de tubulação de PVC d e l’T/4 (um e um quarto 
de polegada).Em bom estado de conservação.
VALOR AVALIADO: R$ 12.000,00.

Sistema elétrico: Rede elétrica, com três fios, postes de canelão, com a energia, fornecida 
por um grupo gerador, compreendendo o Motor Diesel, marca MWM, de 4cc, acoplado 
ao gerador, de 30 KVA, marca CHARLEROY e rede de distribuição para as casas e 
galpões. Em bom estado de conservação e funcionamento.
VALOR AVALIADO: R$ 15.000,00.

VALOR TOTAL AVALIADO:..........................................................................R$ 138.487,50

3.3.14- Valor total obtido da avaliação das benfeitorias:

VALOR TOTAL AVALIADO:................................................. R$ 9.183.390,82

3.4- Valor total da Avaliação:

3.4.1- Valor total da terra nua- V.T.N:.......................................R$ 3.921.982,62
3.4.2- Valor total da cobertura vegetal:......................................R$ 7.246.318,32
3.4.3- Valor total das benfeitorias:.............................................. R$ 9.183.390,82

Desta forma, obtemos o valor do cálculo da AVALIAÇÃO FINAL, num total de 
R$ 20.351.691,76 (vinte milhões trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e noventa e 
um reais e setenta e seis centavos).

4. ENCERRAMENTO

O presente LAUDO PERICIAL, compõe-se de 02(dois) volumes, sendo: o primeiro 
volume composto de 141(cento e quarenta e um) folhas e 05(cinco) mapas e o segundo 
volume composto de 134(cento e trinta e quatro) folhas e 01(um) mapa.
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MINISTÉRIO D A  JUSTIÇA
Fundação Nacional do Indio

EXCELENTÍSSMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3 a VARA DESTA 
COMARCA /PROCESSO N° 97.347-3

o
LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, Eng° 

Agrônomo CREA 2343/0-MT, Assistente Técnico de perito, indicado pela UNIÃO FEDERAL e 
FUNAI na Ação de Produção Antecipada de Provas, requerida pela AGROPECUÁRIA RICA 
S/A, contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, vêm com devido respeito e acatamento de V. 
Ex.a., que após realizar a vistoria do imóvel, cumprindo as diligências necessárias para responder 
os quesitos elaborados pelas partes e deferidos por V.Ex.a., vem submeter a presente 
desconsideração no trabalho elaborado pelo competente perito no que segue:

Quesitos 07 e 09 (Do Autor) e 03/07 e 08 (Do Réu).

Deverá ser avaliado somente a área do imóvel incidente na 
T. I. WAWI: de acordo com item III do Memorial Descritivo das Glebas Pertencentes à 
Agropecuária Rica S/A, bem como, mapa elaborado da T.L WAWI com plotagem de parte da 
Faz. Mata Linda, (em anexo):

1. - Pastagem com formação antiga:

1.079,5081 há x R$ 400,00/há = R$ 431.803,24
Sub total RS 431.803,24

2. - Estradas internas:

9,5 km x R$ 5.000,00/km 
2.0 km x R$ 2.500,00/km
Sub total

= R$ 47.500,00 
= R$ 50,000,00
= R$ 97.500,00

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 

CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do Indio

3. - Aramados: de cerca

33,00km x R$ 1.200,00/km = R$ 39,600,00
Sub total = R$ 39.600,00

4. - Cocho coberto.

15 ud x R$ 450,00/ud. = R$ 6,750,00
Sub total = R$ 6.750,00

5. Represas:

1 ud. de R$ 13.800 
3 ud. de R$ 3.000
Sub Total

= R$ 13.800,00 
= R$ 9.000,00
= R$ 22.800,00

6.- Terra Nua e Cobertura Vegetal.

R : Não estamos de conformidade com o Sr. perito em relação a
terra nua, bem como, cobertura vegetal que está incorporada, está a reclamar a aplicação do 
Artigo 231, parágrafo 6o da Constituição Federal, pelo qual atribui nulidade absoluta a posse, 
domínio e/ou ocupação das terras habitadas por índios.

Sr. Perito.
Quanto aos demais quesitos estamos de conformidade com o

Cuiabá, 30 de Julho de 1998

LUIZ ANTOJVIO DE ARAÚJO
ENG° AGR0NOMO A . PERITO 
FUNAI AER CGB /

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 

CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT
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Luiz Carlos da Silva Lima

Escritório de Advocacia - Dr. Luiz Carlos da Silva Lima

Luiz Francisco Caetano Lima
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João Paulo Brzezinski da r ‘L u~

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA3\ /  
VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO:
Processo n° 97.347-3

ti» DA -X

A )

AGROPECUÁRIA RICA S/A, nos autos 
de Produção Antecipada de Provas que em face da UNIÃO 
FEDERAL e FUNAI, promove nesse douto Juízo, respeitosamente, 
vem à presença de Vossa Excelência, tendo em vista o laudo pericial 
de fls. 129 e seguintes, expor e requerer o seguinte:

ADVERTÊNCIA INAUGURAL

Desde a inicial a Requerente vem 
sustentando como “Direito Principal” a inexistência de silvícolas ou 

mesmo de seus vestígios em sua propriedade. Para tanto arrima-se 
em certidão negativa da própria FUNAI. Em razão dos fatos 
narrados na exordial, a Requerente ingressou com a presente acito,
—  Rua Aderbal Antunes de Oliveira (Antiga 104), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go tf*-

• FEP: 74.083-300. Fones (062)241.61.44, 241. 
E-mail: avocat@mail.cultura.com.br

62.44 e FAX: l;062) 281.13.20



Escritório de Advocacia - Dr. Luiz Carlos da Silva Lima /&
Luiz Carlos da Silva Lima 
Luiz Francisco Caetano Lima

advogados

Maria Izabel Silva Li 
João Paulo Brzezinski da

com intuito de resguardar o seu direito de ver inalterado o est
fático atual de seu imóvel rural. Com efeito, a PERÍGÍÀ

Ç £c ' i
A REQUERIDA PELA AUTO^U, ^  

CONSISTENTE NA VISTORIA DA FAZENDA PARA:

DEFERIDA, FOI

A) Primeiro, constatar in loco e 
perpetum rei in memoriam se existe ou não índios ou seus vestígios 
dentro dos limites do imóvel pericial;

B) Segundo, avaliar o preço de venda do 
referido imóvel, da sua terra nua, cobertura florística, acessões e 
benfeitorias;

SOBRE O LAUDO

I - Quanto à constatação indígena: Não 
® cumprida totalmente a perícia designada, já que, embora 

totalmente vistoriado o imóvel, houve ausência de registro da 
constatação ou não de índios na área. Com efeito não foi 
respondido o quesito de número três (3) formulado pela Requerente 
sobre tal mister, ao frágil e não fundamentado argumento de 
“prejudicado”;

Cumpre destacar que o Sr. Perito diz em 
seu laudo, que vistoriou toda a fazenda, tendo portanto, perfeitas 
condições de precisar à esse douto Juízo, SE FOI ENCONTRADO 
INDÍOS OU VESTÍGIOS DOS MESMOS NA SUPERFÍCIE 
OBJETO DA PERÍCIA. Tal elemento fático faz parte da perícia 
designada, e é de fundamental importância para a preservação do 
Direito da Requerente, devendo pois, ser complementado o laudo

V
nesse particular, o que desde já fica requerido;
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Não foram juntados aos autos, documentos referentes às tomadas 
preço da terra nua (As. 134), bem como da cobertura vegetal (: 
137), consistente nas cartas respostas com a assinatura dos 
responsáveis pelas entidades/fontes pesquisadas e indicadas no 
laudo. Requer, pois, que tais documentos sejam carreados para os 
autos;

acessões benfeitorias, cobertura florística existentes na área atingida 
pela pretensa reserva indígena “Wawi”, conforme memorial 
descritivo de fls. 163/163, a mesma não foi quantificada 

isoladamente. Tal dado também é de fundamental importância para a 
preseravação do Direito da Requerente contra os atos futuros das 
Requeridas. Destarte, requer que o Sr. Perito proceda os cálculos 
necessários, a fím de quantificar, em separado do valor global da 

Fazenda, o preço da parte a ser atingida pela pretensão da FUNAI 
de ampliação do Parque Nacional do Xingu (terra Wawi);

parcialmente com o laudo do ilustre Sr. Perito, especialmente no que 
tange à avaliação da terra nua, mas reitera com veemência a 
necessidade das providências de linhas volvidas, bem como adota as 
ponderações do seu ínclito assistente técnico, exarado no laudo de 
fls. 496 e seguintes, a fim de aumentar o valor da avaliação do 
imóvel.

Rua Aderbal Antunes de Oliveira (Antiga 104), N° 251, Setor S

2. Muito embora tenham sido especificado as

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diz a Requerente que concorda
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PEDIDO

João Paulo Brzezinski d a1

A.

requerANTE O EXPOSTO, requer o 
prosseguimento do feito com a complementação do laudo do expert 
na forma já requerida anteriormente, mormente no que tange a 
constatação indígena, para em seguida, seja designada audiência, a 
fim de oitiva dos membros do Grupo Técnico constituído pela 
Portaria da FUNAI e principalmente esclarecimentos do Sr. Perito 
e assistentes técnicos.

Em seguinda, realizada a regularidade 
procediemental especificada, requer finalmente a homologação da 
prova realizada, julgando procedente a presente ação cautelar, por 
ser de inteira JUSTIÇA.

São os termos em que pede deferimento.
Goiânia, 24 de agosto de 1.998

- LUIZ CARLOS
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
í i f ' '

_ ---------  OV
PROCURADORIA DA UNI AO NO ESTADO DE MATO GROSSO &

5 6  ̂ . 5i
excelentíssimo senhor doutor juiz federal da 
seção judiciária de mato grosso.

VARA D/b, f)

A UNIÃO E  A FUNDAÇÃO NACIONAL  
D O  INDIO-FUNAI, por seus Procuradores, respectivamente, nos autos da 
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 
PROVAS, processo n.° 97.000347-3, proposta por AGROPECUÁRIA 
RICA S/A, vêm, respeitosamente, à presença de V.Exa., manifestarem-se 
acerca do laudo pericial de fls. 129 usque 520, aduzindo o que se segue 
para, ao término, R E Q U E R E R E M :  ^
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1) Segundo a Requerente, com a proposi 
da presente medida, pretende antecipar a avaliação das terras que cornp 
os limites da AGROPECUÁRIA RICA S/A, em face da pretensão 
União Federal em destinar, na região, área para abrigar os índio^# r

denominados SUYA, comprometendo parte das terras do imóvel rural e 
tela, sendo tal área indígena denominada WUAI.

2) Há de se observar, que as terras indígenas 
WUAI, não se confundem com o PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, 
como pretende fazer crer o Requerente, trata-se de território de ocupação 
tradicional e permanente dos índios denominados SUYÁ, contando com a 
proteção constitucional desde os idos da Carta Republicana de 1934.

3) Nesse passo, o extenso laudo pericial, 
ofertado pelo “expert” nomeado por esse Provecto Juízo, trouxe-nos 
informações acerca dos valores correspondentes da terra nua, benfeitorias e 
cobertura vegetal, atingindo a monta de R$ 20.351.691,76 (vinte milhões, 
trezentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta 
e seis centavos), distribuídos da seguinte foram:

Terra n u a ..............................R$ 3.921.982,62
Cobertura VegetaL................R$ 7.246.318,32
Benfeitorias........................... RS 9.183.390,82

4) Há de se observar a desnecessidade de se 
ter perseguido uma avaliação desta monta, haja vista que o interesse da 
União, nas terras ora vistoriadas, prende-se a uma pequena parte de seu 
território, conforme verifica-se nas conclusões exaradas pelo “expert” 
auxiliar, nomeado pelas Requeridas às fls.491/94, demonstrando através de 
memorial descritivo a parte do imóvel rural atingida pela área indígena, bem 
como o valor indenizatório supostamente devido ao Requerido, este na 
monta de R$ 598.423,24 (quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e 
vinte e três reais e vinte e quatro centavos), distribuídos da/àeguinte 
foram. f/O - ^
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P astagen s .............
Estradas internas.. 
A rm ados de cerca.
Cocho coberto.......
Represas................

R $431.803,24  
..R$ 97.500,00 F  j W  T7 
R$ 39.600,00 b .  Â  
R$ 6.750,00  
.R $ 22.800,00 /

5) Não avaliou a terra nua e a cobertura 
vegetal em face da vedação contida no art. 231, § 6o da Constituição 
Federal, que prevê a nulidade dos efeitos dos atos que objetivem alcançar o 
domínio, a posse e a exploração dos recursos naturais encontrados nas terras 
ocupadas pelos silvícolas. Decerto, se não é o dono do terra, tampouco será 
o dono de sua cobertura vegetal, havendo apenas condições de reclamar 
indenizações acerca das benfeitorias. Entretanto, se erigidas de boa fé, 
motivo pelo qual, linhas acima, cautelosamente, posicionou-se na suposição 
dos valores indicados pelo assistente técnico serem devidos ao Requerente, 
haja vista que necessitará enfrentar o obstáculo da certeza da boa-fé na 
construção das benfeitorias encravadas nos limites das terras indígenas 
WAUI. Deve-se ter presente, ainda, que a demonstração da parte do imóvel 
rural atingido pela área indígena, não foi desprezado pelo “expert” oficial, 
através das informações contidas às fls. 161, portanto, somente sobre aquela 
parte podemos nos ater.

6) Avançando, o “expert” concluiu em 
atribuir à terra nua de todo o imóvel vistoriado o valor de RS 135,00 (cento 
e trinta e cinco reais) o hectare, entretanto, como bem revelado pelo 
Requerente às fls. 531 usque 534, não carreou a documentação necessária à 
sustentação da veracidade das informações, motivo pelo qual as Requeridas 
renovam a necessidade de serem trazidas aos autos, a fim de que se 
resguarde direitos porventura no futuro persseguidos.

7) Estranhamente, o ilustre assistente técnico 
da Requerente acrescentou um valor de RS 12.407.654,02 (doze milhões, 
quatrocentos e sete mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e dois 
centavos), atribuindo-o à possibilidade da Requerente destinar, enTàluguel,
parte de suas pastagens. b'
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8) Ora, Exa., tal afirmativa demonstra 
absolutamente desprovida de suporte fático que a sustente, não se obs 
no laudo do “expert” oficial nem meras alusões acerca da existêri 
presente, passada ou futura, de pretensão de se realizar esse tipo de nego^.v 
não se podendo admitir que se compila alguém a suportar um indenizaçâk^ UA 
sem sequer demonstrar que se impediu a obtenção de lutí^o Çp3 \  
reconhecidamente existente, “Data vénia”, para os desavisados, “lucH 
cessantes em preço é dano certo, positivo, insofismável”.

9) Com relação às indagações acerca da 
presença indígena nas terras vistoriadas, o “expert” oficial agiu com acerto 
em não responder, pois não estava e não está em condições de oferecer a 
resposta ao quesito 03, formulado pelo Requerente, (fls. 132), pelo simples 
fato de não reunir capacidade técnica para definir o conceito de posse 
permanente indígena, referido no § Io do art. 231 da Constituição Federal, 
que, como é de sabença notória, a posse a que se refere o preceito 
constitucional não pode ser reduzida ao conceito de posse do Direito Civil, 
como pretende a Requerente. A posse dos silvícolas abrange todo o 
território indígena propriamente dito, toda área por eles habitadas, 
utilizadas para seu sustento e necessária à preservação dos seus valores 
culturais, matéria a ser desenvolvida por “expert” habilitado, decerto, 
distante das condições de formulação do douto perito, motivo pela qual o 
respondeu a indagação.

10) Com efeito, para que se possa atingir o 
desiderato, pretendido pela Requerente, de obter informações concernentes 
à presença indígena na região, em especial no imóvel vistoriado, haverá de 
ser nomeado “expert” com formação adequada, (antropólogo), sem o qual 
não atingiremos os fins colimados, em face da ausência de credibilidade das 
informações.

Tendo em vistas as considerações tecidas na 
presente peça processual, arrematam-na, R E Q U E R E N D O  aV . Exa. 
que prossiga com o regular andamento do feito, afastando a possibilidade de 
se indagar ao “expert” oficial se há ou não vestígios da presença de índios 
no imóvel rural vistoriado, em face da ausência de condições técn €^s para ^
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tanto. Seja determinado ao “expert” que carreie a comprovação do preço d| 
terra nua na região, e fínabnente, que a eficácia da presente medida in 
somente na parte em que foi a terra da Requerente atingida pelas t 
indígenas WUAI.

Termos em que
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL

C O N C L U S Ã O  
N esta  data , íaço  conclusos os p re se n te s  
au tos ao  MM. Juiz Federal.

C uiabá, 23/10/98.

P rocesso  n° 1997.000347-3/9106.

D E C I S Ã O

1. Trata-se de Ação Cautelar visando a  
produção antecipada de provas, consistente na avaliação de 
gleba rural e benfeitorias, parte de um a á rea  maior de 
propriedade da Autora, advinda de revisão de limites do 
Parque Nacional do Xingú, no que acarretaria a  am pliação 
da reserva indígena.

Apresentados os laudos pericial e dos 
respectivos assistentes técnicos, insurgem-se a  Autora contra 
o do expert oficial, dizendo não ter sido respondido o 3o 
quesito por ela formulado, e as Rés contra a  avaliação total 
da terra nua, cobertura vegetal e benfeitorias, aduzindo que 
seu interesse prende-se a  uma pequena parte do imóvel.

Em que pese o argumento da Autora, vejo 
que não lhe assiste nenhuma razão, eis que a  perícia teve por 
objetivo a  avaliação da área, não havendo motivo p ara  
perquirir sobre a  existência ou não de índios. Com efeito, a  
questão só pode ser solucionada através de perícia 
antropológica e o quadro refletido neste processo não a  
comporta.

2. Por outro lado, as partes em suas 
manifestações de fls. 531/534 e 536/540 pleitearam a 
realização dos cálculos de forma a  separar do valor global 
d a  fazenda o preço da á rea  a  ser atingida pela pretensão 
das Rés e ainda requereram  a  intimação do perito para  
juntar os documentos referentes às tom adas de preço da 
terra nua, no que posicionou-se favoravelmente o MPF (fl. 
542).



Quanto aos cálculos, entendo que o laudo 
pericial deve ser complementado, haja vista que se apenas 
parte do bem será atingida, essa  parte deve ter sua 
avaliação destacada.

Assim sendo, determino a  intimação do Sr. 
Perito p ara  que quantifique o valor destacado da á rea  a  ser 
atingida pelas Rés e suas benfeitorias, trazendo aos autos os 
documentos comprobatórios do preço por hectare.

Intímem-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 1998.

CESAR AUGUSTO BEARSI
Juiz Federal Substituto da 3a Vara/MT

D A T A
Nesta data, recebi os presemp^, auto.’ 

Cuiabá. r r o / A l ç j  /   ̂ _

•* w . »  —

Suww“  "■ s" s” *Cíveis - 3» Vara/MT



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3a. 
SEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DE MATO GROSSO.

Processo: 97.347-3

FRANCISCO CARLOS ALENCAR OLIVEIRA, Engenheiro
Agrimensor e Civil, com registro no CREA/MT, sob n°. 2.438/D, Perito, nomeado e 
compromissado, nos Autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, 
processo n°. 97.347-3, requerida por AGROPECUÁRIA RICA S/A, contra UNIÃO 
FEDERAL E OUTROS, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, 
requerer a juntada dos documentos, em anexo, ao LAUDO PERICIAL 
COMPLEMENTAR, tendo em vista o equívoco cometido por este Perito, nos itens: 
2.2.3.1 e 2.2.3.2, com o valor final da Avaliação, devidamente corrigido.

Nestes Termos,
Pede e Aguarda Deferimento.

Cuiabá/MT., reiro de 1.999.

FRANCISCQ A OLIVEIRA
Engenheiro Agrjmensor e Civil 

CREA/MT -  N°. 2.438/D
Perigo Judicial



íT r a n r ts m  ( íu r h t s  A t r u r a r  QDliurtra 
Engenheiro Agrim ensor e Civil - CREA/MT -  N” 2.438/D 

M embro T itu lar do ÍB A PE/M T -  N° 46

2.2 -  AVALIAÇÃO DA ÁREA ABRANGIDA PELA ÁREA INDÍGENA WAWI:

2.2.1 -  AVALIAÇÃO DA TERRA NUA
2.2.2 -  AVALIAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL
2.2.3 -  AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS

2.2.1 -  Avaliação da Terra Nua:

O valor unitário da terra nua, obtido na fl. 137, é de R$ 137,50/ha.

A área total atingida pela Reserva Indígena WAWI, é de 6.188,8081 ha. 

Obtendo-se um valor total de R$ 850.961,11.

2.2.2 -  Avaliação da Cobertura Vegetal:

2.2.2.1 -  Área A:

A área A é de 1.182,4050 ha.

O valor obtido na fl. 141, é de R$ 1.324.128,06.

2.2.2.2 -  Área B:

A área B é de 3.926,8950 ha.

O valor obtido na fl. 142, é de R$ 2.295.569,10.

Obtendo-se um valor total de R$ 3.619.697,16.

2.2.3 -  Avaliação das Benfeitorias:

2.2.3.1 -  Pastagens:

Conforme os valores adotado na fls. 143/144, temos:

Pastagens de formação antiga, num total de 1.079,5081 ha, i] yalor total de 
R$ 451.234,38.

Obtendo-se um valor total de R$ 451.234,38.

2.2.3.2 -  Estradas:

2.2.3.2.1 -  Principais: Numa extensão de 9,88 km.

Conforme valores adotado na fl. 144, temos o valor de R$ 49.400,00.

Res. Topázio - Bloco 2 -  Apto. 22 - Bairro Bosque da Saúde - Cuiabá MT.
Tel. (065)-644.6127 / 983.5360 -  CEP N° 78.048-420 - E-mail: fearlosofàzaz.com.br



J f r a n r i s r o  ( ía r h r s  A lo u ra r  (iD lturtra 
Engenheiro Agrimensor e Civil - CREA/MT -  PT 2.438/D 

Membro Titular do IBAPE/MT -  N" 46

2.2.3.2.2 -  Secundárias(corredores): Numa extensão de 20,00 km.

Conforme valor adotado na fl. 144, temos o valor de R$ 50.000,00.

Obtendo-se um valor total de R$ 99.400,00.

2.2.3.3 -  Aramados: Numa extensão de 33,00 km.

Conforme valores adotados ao item 1, na fl. 144, temos o valor de 
R$ 39.600,00.

Obtendo-se um valor total de R$ 39.600,00.

2.2.3.4- Represas

2.2.3.4.1 -  03(tres), consumiram um total de 180 horas.

Conforme valor adotado à fl. 145, temos o valor de R$ 10.800.

2.2.3.4.2 -  01(uma), consumiu um total de 230 horas.

Conforme valor adotado à fl. 145, temos o valor de R$ 13.800,00. 

Obtendo-se um valor total de R$ 24.600,00.

2.2.3.5 -  Cocho coberto: Num total de 15(quinze).

Conforme valor adotado à fl. 145, temos o valor de R$ 6.750,00.

Obtendo-se um valor total de R$ 6.750,00.

VALOR TOTAL OBTIDO DA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS:

VALOR TOTAL AVALIADO:................................................................R$ 621.584,38.

3. -  VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO:

3.1 - Valor total da terra nua -  V.T.N:...................................... R$ 850.961,11
3.2 -  Valor total da cobertura vegetal:.............................. ^ ... . . .  R$ 3.619.697,16
3.3 -  Valor total das benfeitorias: R$ 621.584,38

Res. Topázio - Bloco 2 -  Apto. 22 -  Bairro Bosque da Saúdi
Tcl. (065)-644.6127 / 983.5360 -  CEP N° 78.048-420 - E-niail: feariõ?



j j f rm tr is m  ( Íu r l í ts  A le n r a r  QDliurtra 
Engenheiro Agrim ensor e Civil - CREA/MT -  N" 2.438/D 

M embro T itu lar do IBAPE/M T -  N° 46

Desta forma, obtemos o valor do cálculo da AVALIAÇÃO FINAL, 
abrangida pela ÁREA INDÍGENA WAWI, num total de R$ 5.092.242,65 ( cinco milhões 
noventa e dois mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

S Á '  í/0
da área

4. ENCERRAMENTO

O presente LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR, compõe-se de 
05(cinco) folhas e 14(quatorze) documentos.

Cuiabá/MT., 22 de Fevereiro de 1.999.

FRANCIS^OmRÇOS A OLIVEIRA 
EN G EN H Elkoj^R lM EN SO R  E CIVIL 

C R E A M T -N 0. 2.438/D 
PERITO JUDICIAL

Res. Topázio - Bloco 2 -  Apto. 22 -  Bairro Bosque da Saúde -  Cuiabá -  MT.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.006126/99-01

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

CCA/SPA, em 09/08/99.

S^ijdrá F. da Silva 
Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 

(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação CJ n° 080/2004 Brasília, 13 de maio de 2004

Destinatário: Dra. Deborah Duprat

Procedim ento Adm inistrativo: 08100.006126/99-01

Assunto: Ampliação da área do Parque Nacional Indígena do Xingu/MT

INFORM AÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

Em atenção ao despacho de folhas 71 do supracitado procedimento 

administrativo, informo que a cautelar de Produção antecipada de provas já  foi arquivada 

em 2001.

A ação foi a principal da Ação Cautelar inominada proposta pela 

Agropecuária Rica em que foi solicitado a suspensão da demarcação da TI Wawi. A 

liminar suspendendo a demarcação foi deferida em março de 1998. A União e a FUNAI 

recorreram da decisão ao TRF -  Ia região. O Desembargador Olindo Menezes indeferiu o 

efeito suspensivo ao agravo.

Em meados de 1998 a Terra Indígena Wawi foi homologada pelo 

Presidente da República, sendo que os indígenas da etnia Suiá retomaram para a região 

tradicional de seu povo. A Terra Indígena Wawi foi então agregada ao Parque Indígena 

Xingu.

Segundo notícias na Home Page da FUNAI a Terra Indígena Wawi, 

situada no município de Querência, no Mato Grosso, tem 150.329 hectares e estava 

ocupada por fazendeiros. Os Suiá iniciaram a reocupação de seu território original no final 

de 2001, quando fizeram o plantio da mandioca. Segundo o cacique, Tamani, a prefeitura

Recebido na CaDIM - 6* CCR
j Em, í  OS f ô < r  ü c > hora»

_____ _______________________
Nome



do município de Querência e a FUNAI estão apoiando o retomo dos índios par; 

tradicional que está sendo chamada de Aldeia Central, já  que os Suiá vão continuar 

habitando em outras aldeias já  existentes na faixa ao longo do rio Suiá-Missu até o Posto 

Diauarum.

Como todos os procedimentos para a demarcação da referida Terra 

Indígena já  foram realizados, inclusive registro em cartório, o agravo de instrumento 

perdeu o objeto.

Na ação cautelar inominada o Juiz Federal julgou o pedido em 1999, 

considerando o pedido procedente. Desta sentença a FUNAI e a UNIÃO interpuseram 

apelação Cível, protocolado no TRF -  Ia Região sob n.° 2000.01.00.067208-1 e 

distribuído para a Desembargadora Selene Maria, em 2001, posteriormente não houve 

nenhum outro andamento processual.

Como não consegui o inteiro teor da decisão de primeira instância 

não há como saber qual a extensão de decisão quanto a demarcação das terras, mas no 

meu entendimento já  existe o ato jurídico perfeito quanto a demarcação da TI Wawi.

É o que tenho a informar.

Atenciosamente,

GçfêU/
RODRIGO CARNEIRO DO NASCIMENTO 

COORDENADORIA JURÍDICA/ 6a CCR/M PF
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Consulta Processual
Aco-ri ps f • ha; ris •tto
íTOCfiSSUc-S

Processo :
Grupo:
A ssunto :
A utuado  em : 
Ó rgão Ju lgador: 
Juiz Relator: 
P ro cesso  Original:

MedidasXautelares (não especif. - Arts. 796-812 do Cpc)

QUINTA TURMA
DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA
1 9 9 8 3 6 9 0 0 0 1 0 0 6 -4 /M T

P arte s
Tipo Ent OAB Nome arac

APTE 19 UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR DF000451 AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO
APDO AGROPECUARIA RICA S/A
ADVOGADO G0013450 LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA E OUTRO(A)
REMETENTE 1623 JUIZO FEDERAL DA 23 A VARA - MG

M ovim entação
Data Fase Descrição

28/9/2001 220327 PROCESSO REMETIDO AO GABINETE
REDISTRIBUIÇÃO POR AMPLIAÇÃO DE VAGAS16/2/2001 11500 DO TRF (LEI N° 9.967/2000)

1 nnnm  1 1  ^nn REDISTRIBUIÇÃO POR AMPLIAÇAO DE VAGAS 
i /z /z u u i  DO TRF (LEI N° 9.967/2000)
6 /7 /2000 70100 CONCLUSÃO AO RELATOR
4/7 /2000 20300 APENSADO A ESTE
25/5/2000 70100 CONCLUSÃO AO RELATOR
25/5/2000 10600 DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

C om plem ento
JUÍZA SELENE MARIA DE ALMEIDA

AO JUIZA SELENE MARIA DE ALMEIDA

AO JUIZ ALEXANDRE MACHADO 
VASCONCELOS (CONV.)

O AG 1998.01.00.017964-0/MT

Ao Juiz JUIZ O LINDO MENEZES

In c id e n te s
Nenhum incidente encontrado para o processo pesquisado.

Petições
Nenhuma petição encontrada para o processo pesquisado.

■?.

Emitido pelo site w w w .tr f l .g o v .b r  em : quarta -fe ira ,  13 de ag o s to  de 2003
K3I

http://www.trfl ,gov.br/processos/processosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp?tipoCon=l&pro... 13/08/03
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Seçao Judiciária ée  Mato Grosso
C oíisu íta  P ro ce ssu a !

Processo : 1 9 9 8 .3 6 .0 0 .0 0 1 0 0 6 -4
Classe: 9 2 0 0  - ACAO CAUTÊiiAfc INOMINADA
Vara: 3 a VARA FEDERAL Soietífn d* Sô,víS°
Data de  A utuação: n c  / 0 ~ 0 0 0  •áo-yts-rs informativo cte0 0 / 0 3 / 1 9 9 8  WfA
Distribuição: 3 - DISTRIBUIÇÃO POR pEPENDENCIA ( 0 6 /0 3 /1 9 9 8 )
N° de  volum es: ^  Destsííijí! de? Dia
O bje to  da Petição: 41 - DEMARCACAO DE T f  RRASi INDÍGENAS
O bservação : LIM /SU SP. PROCESSO PE  DEMARCACAO DE TERRAS
D ep en d e n te  ao: 1997.36.00.000347*:3iríia:':o  de

JtíWgVltó&MS

M ovim entação
Data Cod

í
Descrição R(,t

vbT ííifvT
ulanisníoR á» 5íarvic£OmplementO

28/04/2000
12:22:00

223 REMETIDOS TRF (S/ BAIXA) Rs, GRpj r)e 051/2000

14/04/2000
18:00:00

210 PETTCAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

AGROP RICA S/A

07/04/2000
18:37:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

31/03/2000
11:53:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF INTERESSADO: MPF

27/03/2000
15:14:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA AUTOR 
(OUTROS)

VISTA MPF

23/03/2000
13:00:00

210 PETTCAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

FUNAI

22/03/2000
14:25:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DA FUNAI

17/03/2000
14:43:00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO 
(S) (OUTROS)

FUNAI - ADVG: MT0004293A CEZAR AUGUSTO 
LIMA DO NASCIMENTO

22/02/2000
12:31:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL AGUARDANDO 
EXPEDIÇÃO MANDADO

21/02/2000
17:00:00

210 PETTCAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

AGU

14/02/2000
16:22:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DA AGU

07/02/2000
12:27:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU

31/01/2000
15:52:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA AGU

31/01/2000
15:00:00

220 RECURSO CONTRA RAZOES 
APRESENTADAS AUTOR

27/01/2000
18:30:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO AUTOR/OUTROS-II

18/01/2000
17:57:00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO 
AUTOR

CONTRA-RAZOES - ADVG:G000013450 LUIZ 
FRANCISCO CAETANO LIMA TELEFONE:2416144 
DATA DEVOLUÇÃO:28/01/2000 QTDE FOLHAS:99

03/01/2000 178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 13/08/03
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18:07:59 PELA IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA DECISÃO BOLETIM 002/2000 ( p

07 /12 /1999
16:03:00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: ORDENADA 
PUBLICACAO DECISÃO

PUBL03

26/11/1999
17:33 :00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO 
OUTROS (ESPECIFICAR)

1. RECEBO A APELACAO DE FLS. 96-98 NO EFEITO 
DEVOLUTIVO. 2. A REQUERENTE-APELADA PARA 
AS CONTRA-RAZO

23/11/1999
16:49 :00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO

10/11/1999
18:20 :00

1793 RECURSO : APELACAO 
INTERPOSTA REVISAR 01

03 /11 /1999
18:30 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DA AGU

04/10 /1999
14 :43 :00

126 CARGA: RETIRADOS AGU

13/09/1999
14:43:04

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA 
SENTENÇA

BOLETIM 136/99

05 /08 /1999
15 :28 :00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: ORDENADA 
PUBLICACAO SENTENÇA

PUBL SENT - 03 -

05 /08 /1999
15 :27 :00

210 PETTCAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

05 /08 /1999
15:26 :00

204 OFICIO EXPEDIDO

09/07 /1999
19 :04 :00

204 OFICIO ORDENADA EXPEDIÇÃO EXP - 03

11 /06/1999
17 :55 :00

155 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA C/ 
EXAME DO MÉRITO PEDIDO 
PROCEDENTE

08/06 /1999
17 :59 :00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA GAB

06/05 /1999
12 :08 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA COM PETICAO - Kl

30 /04 /1999
13:40 :00

126 CARGA: RETIRADOS MPF

29/04 /1999
14:48 :00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA MPF 2

18/03/1999
18 :55 :00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO EXCLUÍDOS DA INSPEÇÃO - LETRA B

18/03/1999
0 9 :0 2 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

04/03 /1999
18:32 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA COM PETTCAO, R

26/02 /1999
13 :12 :00

126 CARGA: RETIRADOS MPF

18/02/1999
12:22 :00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA MPF

16/12/1998
17:14 :00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA 
DESPACHO

BOLETIM 187/98

12/11/1998
18:00 :00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: ORDENADA 
PUBLICACAO DESPACHO

PUB 3

11/11/1998 184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 13/08/03
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«1

12:28:00 OFICIAL AGUARDANDO 
EXPEDIÇÃO MANDADO EXP- 01 /

03 /11 /1998
19:10:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO I f Is . "5r>
\  - w ,!1

03/11/1998
16:29 :00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO X J 7
29/09 /1998
18:14 :00

210 PETTCAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM 
SECRETARIA

RECEBIDOS - E

24 /09 /1998
13:29 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA L

04 /09 /1998
13:19 :00

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO: MT3042

01 /09 /1998
12:43 :00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA AGU

17/08/1998
18 :36 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA A

04/08 /1998
12 :10 :00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA DECISÃO

BOLETIM 117/98

30 /07 /1998
13:15 :00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: ORDENADA 
PUBLICACAO DECISÃO

3

30/07 /1998
13 :05 :00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO 
OUTROS (ESPECIFICAR)

ISTO POSTO INDEFIRO OS INOPORTUNOS 
REQUERIMENTOS DE EXTINÇÃO...

28 /07 /1998
13 :34 :00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO

22/07 /1998
11 :15 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA A

17/07/1998
15 :11 :00

126 CARGA: RETIRADOS MPF

03 /07 /1998
18:00 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA G

26/06 /1998
17:56 :00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO 
AUTOR

ADVG:MT00003587 BERARDO GOMES
TELEFONE:6248449 DATA
DEVOLUÇÃO:30/07/1998 QTDE FOLHAS:96

25/06 /1998
14:07 :00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

23/06 /1998
09 :2 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO NO GABJU

01/06 /1998
18 :35 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA F (ESCANINHO AGDO EXPEDIR MANDADO)

29 /05 /1998
14 :22 :00

126 CARGA: RETIRADOS MPF

27 /05 /1998
18:09 :00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA MPF

18/05/1998
18 :15 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA AGDO REMESSA AO MPF

12/05/1998
15:59 :00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: PUBLICADO 
DESPACHO

PRAZO - L

27 /04 /1998
10:17 :00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: PUBLICACAO 
REMETIDA IMPRENSA DECISÃO

BOLETIM 54/98

23 /04 /1998
16:29 :00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO 
PELA IMPRENSA: ORDENADA 
PUBLICACAO DECISÃO

PUBLICAR-01

23/04 /1998
16:28 :00

210 PETTCAO /  OFICIO /  
DOCUMENTO: RECEBIDA(O) EM CARTA PREC.-PET.DA AGU E FUNAI

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 13/08/03
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SECRETARIA
01/04/1998
18:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

01/04/1998
10:33:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO NO GABINETE v J / s L ,

23/03/1998
14:13:00

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 
PELO DEPRECADO AGDO.PRAZO - E

20/03/1998
18:28:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  
VISTA ORDENADA MPF

17/03/1998
17:44:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA C

17/03/1998
14:07:00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO 
(S) (OUTROS)

P/MANIFESTAR(FUNAI) - ADVG: MT0004293A 
CEZAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO DATA 
DEVOLUÇÃO:20/03/1998 QTDE FOLHAS:22

11/03/1998
17:50:00

135 CITACAO POR OFICIAL 
MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

AGDO.CUMP.C.PREC.

10/03/1998
15:19:00

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

06/03/1998
19:00:00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO 
LIMINAR DEFERIDA

06/03/1998
16:51:00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO

06/03/1998
16:37:00

3 DISTRIBUIÇÃO POR 
DEPENDENCIA

P arte s
Tipo Nome

REQDO FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-FUNAI/MT
REQDO UNIÃO FEDERAL
REQTE AGROPEC RICA S/A
Adv CEZAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO (MT0004293A)
Adv LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA (MT0001413A)
Adv MAURIDES CELSO LEITE (MT00003042)

íimítído psScs site www.trfi.gov.br em 13/88/2003 às 13;0S:3X

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 13/08/03
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• - à Consulta Processual

Processo: 1998.01.00.017964-0

Grupo: AG - AGRAVO de instrum ento

A S S U n t O :  Demarcatória (Arts. 9 5 0 /9 6 6  do Cpc)

Autuado em: 2 7 /3 /1 9 9 8

Órgão Julgador: terceira  turma

Juiz Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES

Processo Original: i 99836ooooioo6 - 4 /mt

Partes
Tipo Ent OAB Nome

L
U 19 UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR DF000451 AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO
AGRTE 222 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR MT004293A CEZAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO
AGRDO AGROPECUARIA RICA S/A
ADV/S/OAB LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA

Movimentação
Data Fase

28/09/2001 16:41:42 220327
0 4 /0 7 /2000  16:40:33 20300

21 /06 /2000  12:45:51 220316

11/05 /2000  13:46:02 130220

0 4 /0 5 /2 0 0 0  17:01:57 250450

L .t/05 /2000 16:58:24 180412

28 /04 /2000  14:00:00 140500
28 /04 /2000  08 :59 :39 110200
28 /03 /2000  11:19:59 110130
2 7 /0 3 /2000  16:05:14 110500

11/02 /2000  13:21:05 220311

0 9 /0 2 /2 0 0 0  15:59:07 180200
3 1 /0 1 /2000  08 :09 :07 110200
13/12 /1999  13:00:59 110130

10/12 /1999  16:56:51 110500

0 5 /1 1 /1999  17:40:29 110500

19/10 /1999  09:36 :00 70612
19/10 /1999  09:34 :23 180200
30 /09 /1999  09:59 :24 180200
2 5 /0 6 /1999  13:22:44 280203

14 /05 /1999  10:43:44 280103

Descrição
PROCESSO REMETIDO AO GABINETE 
APENSADO A ESTE
PROCESSO REMETIDO A SUBSECRETÁRIA DA 3a. 
TURMA
PROCESSO DEVOLVIDO PELA ADVOCACIA GERAL DA 
UNIÃO
PROCESSO RETIRADO PELA AGU
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO
FEDERAL
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
DESPACHO PUBLICADO NO D.J.
DESPACHO AGUARDANDO PUBLICACAO NA SUREC 
DESPACHO DO PRESIDENTE

PROCESSO REMETIDO A SECRETARIA JUDICIARIA

PETTCAO JUNTADA 
DESPACHO PUBLICADO NO D.J.
DESPACHO AGUARDANDO PUBLICACAO NA SUREC

DESPACHO DO PRESIDENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE

CONC. AO PRES. VIA SEC. JUD. COM PETICAO 
PETTCAO JUNTADA 
PETICAO JUNTADA
VISTA PUBLICADA PARA CONTRA-RAZOES
VISTA AGUARDANDO PUBLICACAO PARA CONTRA-
RAZOES

Complemento
JUÍZA SELENE MARIA DE ALMEIDA 
A AC 2000.01.00.067208-1/M T

UNIÃO FEDERAL

INDEFIRO
COM CONCLUSÃO AO JUIZ 
PRESIDENTE
nr. 635406 PEDINDO JUNTADA

PARTE REQUERENTE REGULARIZE 
SUA REPRESENTAÇÃO 
PROCESSUAL
DETERMINO QUE O PRESENTE 
AGRAVO SEJA APENSADO AOS 
RESPECTIVOS AUTOS PRINCIPAIS

nr. 545470 OFICIO 
nr. 569596 REQUERENDO

N. 01

http://www2.trfl.gov.br/processos/processosTRF/ctrfl proc/ctrflproc.asp?tipoCon=l&proc=l 99801000... 13/05/04
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14 /05 /1^99  10:30:58 180200 PETICAO JUNTADA

10/03/1999 16:28:08 

03 /03 /1999  14:20:59 

12 /02/1999 14:05:38 

20 /01 /1999  16:23:23

11/11/1998 16:57:09

180410 MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO
■f ori/i 1 -> MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO
180412 FEDERAL
210100 ACORDAO PUBLICADO NO D.J.
22032R ACORDÃO REMETIDO /  (A SER REMETIDO) À 

IMPRENSA NACIONAL

260400 PROCESSO AGUARDANDO PUBLICACAO DO 
ACORDAO

nr. 486284 RE, 
(UNIÃO FEDE 
FUNAI

2 de 2

PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO DIA 
12/02/1999

307.

22 /09 /1998  14:00:00

04 /09 /1998  16:39:16 
18 /06/1998 14:13:00 
18 /06/1998 14:12:00 
03 /06 /1998  13:43:00 
01 /06 /1998  18:50:00 
08 /05 /1998  14:31:00

0 7 /0 5 /1998  16:28:00

./04 /1998  13:32:00 
30 /04 /1998  13:31:00 
20 /04 /1998  17:04:00 
17 /04/1998 16:46:00 
0 3 /0 4 /1998  17:09:00 
27 /03 /1998  18:02:01 
27 /03 /1998  18:02:00

172105 A TURMA, À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO

190100
70112
180200
280500
180200
180500

180412

140500
110204
10800
180420
110100
70100
10100

INCLUÍDO NA PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 
CONCLUSÃO AO RELATOR COM PARECER DO MPF 
PETICAO JUNTADA
VISTA A PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 
PETICAO JUNTADA 
DOCUMENTO JUNTADO
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO 
FEDERAL
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
DESPACHO PUBLICADO NO D.J. INDEFERINDO 
REDISTRIBUIÇÃO POR PERMUTA 
OFICIO JUNTADO
DESPACHO AGUARDANDO PUBLICACAO 
CONCLUSÃO AO RELATOR 
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA

AO AGRAVO DEINSTR E JULGOU 
PREJ O AGRAVO REGIM. 
22/09/1998

366522

351056
AR

EF SUSPENSIVO E INTAGRDO 
1203

1203

Incidentes
Tipo

AGRAVO REGIMENTAL
Número Julgam ento  Acórdão Juiz Acórdão

351056

Petições
Petição Dt.Entr. Dt.Junt. Tipo Complemento
3W 261 6 /5 /1998 1/6/1998 REQ.JUNTADA DE 

SUBSTABELECIMENTO
349978 13/5/1998 1/6/1998 RESPOSTA AO AGRAVO
351056 14/5/1998 1/6/1998 AGRAVO REGIMENTAL (UNIÃO)
366522 9 /6 /1998 18/6/1998 PARECER P/NAO PROV. AG.
486284 26/3 /1999 14/5/1999 RECURSO ESPECIAL (UNIÃO FEDERAL)
545470 12/8/1999 19/10/1999 OFICIO 996/99-3V/MT-ENC.COPIA SENTENÇA
569596 23/9 /1999 30/9/1999 REQUERENDO DEVOLUÇÃO PRAZO P/CONTRA-RAZOAR

635406 7/2 /2000 9/2 /2000 REQ.JUNTADA DE COPIA AUTENTICADA DE 
PROCURACAO

Emitido pelo site www.trfl.gov.br em: quinta-feira, 13 de maio de 2004

http://www2.trfl.gov.br/processos/processosTRF/ctrfl proc/ctrfl proc.asp?tipoCon=l&proc=199801000... 13/05/04
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P rocesso : 1 9 9 7 .3 6 .0 0 .0 0 0 3 4 7 -3
Classe: 9 1 0 6  - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Vara: 3 a VARA FEDERAL
D ata de Autuação: 1 6 /0 1 /1 9 9 7
Distribuição: 2 - DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA ( 1 7 / 0 1 / 1 9 9 7 )
N° de  volum es: 1
O bje to  da  Petição: 59 - IMÓVEL
O bservação :
Principal d o (s ) : 1 9 9 8 .3 6 .0 0 .0 0 1 0 0 6 -4

Seção Judtcüáría de Mato Grosso
Csjfisuíía Pfocessiía!

M ovim entação
Data Cod Descrição C om plem ento

25/10/2001
15 :37 :00

123 BAIXA ARQUIVADOS

09/10 /2001
15:48 :00

108 ARQUIVAMENTO: ORDENADO/ 
DEFERIDO

14/09/2001
18:00 :00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO RETORNEM OS AUTOS AO ARQUIVO.

13/09/2001
11:35 :00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

31/07/2001
18 :04 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA AUTOR/OUTROS

19/07/2001
17:38 :00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO 
AUTOR

ADVG: MT00006630 MARLY PIRES INAGAKI
TELEFONE:6449004 DATA
DEVOLUÇÃO:29/07/2001 QTDE FOLHAS:631

19/07/2001
14:58 :00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO 
DESPACHO

19/07/2001
14:55 :00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO DESARQUIVEM-SE.. .APOS...

19/07/2001
14:53 :00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

19/07/2001
14:52 :00

124 BAIXA: CANCELADA /  RESTAURADA 
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL EM 19.07.2001

2 8 / 0 3 / 2 0 0 1
18:58 :00

1 2 3 BAIXA ARQUIVADOS

22/03/2001
16:44 :00

108 ARQUIVAMENTO: ORDENADO/ 
DEFERIDO

22/03/2001
14:00 :00

243 TRANSITO JULGADO: CERTIFICADO

22/03/2001
12:00 :00

151 DESENTRANHAMENTO REALIZADO CONFORME DESPACHO DE FLS. 623

13/03/2001
12:00 :00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA PETICAO DA FUNAI

05/03 /2001
18:48:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DA AGU

18/02/2001
09 :3 5 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO: AGU

17/02/2001
15:46 :00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU

07/02/2001 212 PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 13/08/03
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18:22:00 IN ALBIS REQTE
02/01/2001
18:20:59

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

BOLETIM 353/2000 V
22/12/2000
16:22 :00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO 
DESPACHO

19/12/2000
19 :10 :00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

19/12/2000
15:56 :00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO

19/12/2000
15:35 :00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA (2a.) JUNTADA PETICAO DA FUNAI.

20 /11 /2000
13:00 :00

210 PETTCAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA AGU

16/11/2000
17:52 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DA AGU

13/11/2000
13 :35 :00

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO:.

13 /11/2000
13 :34 :00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU

13/11/2000
13:32 :00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO SENTENÇA DATA:CAMPO EM BRANCO

05/10 /2000
15 :15 :02

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA SENTENÇA

BOLETIM 276/2000

25 /09 /2000
18 :30 :00

155 DEVOLVIDOS C/ SENTENÇA C/ EXAME 
DO MÉRITO PEDIDO PROCEDENTE

20/09 /2000
16 :02 :00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

11/09/2000
17:58 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

08 /09 /2000
14:00 :00

126 CARGA: RETIRADOS MPF INTERESSADO:.

05 /09 /2000
12:43 :00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF

24/08 /2000
14 :00 :00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA FUNAI

16/08/2000
14:09 :00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO REMETIDO 
CENTRAL

MEDIDA PROVISÓRIA

05 /05 /2000
16:40 :00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL AGUARDANDO EXPEDIÇÃO 
MANDADO

INT DIV 02

02 /05 /2000
16:31 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DA AGU

27/04 /2000
17:53 :00

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO:GIOVANI SOARES BORGES 
DATA DEVOLUÇÃO:07/05 /2000  QTDE 
FOLHAS: 604

25/04/2000
14:35 :00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR) INT. DIVERSAS

25/04/2000
12:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA PETICAO

18/04/2000
18:05 :00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA OUTROS - 04

05 /04 /2000
18:55:00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO 
AUTOR

ADVG:MT0001413A LUIZ CARLOS DA SILVA 
LIMA TELEFONE:6449004 DATA 
DEVOLUÇÃO: 15/04/2000 QTDE FOLHAS:598

04/04 /2000 154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO HOMOLOGO A DESIST DA TEST. FALTANTE.

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 13/08/03
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16:00:00 VISTAS AS PARTES, INCLUSIVE Mp/ ,  POR 10 
DIAS, SUCESSIVAMENTE.

04/04/2000
14:40:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO y-is.
V rvd

04/04/2000
14:00:00

118 AUDIÊNCIA: REALIZADA 
INSTRUCAO/INQUIRICAO

QTDE DEPOIMENT.:0 QTDE TESTEM.: 1 
PERITOS: 1

03/04/2000
14:32:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

PETICAO COPIA FAX DO AUTOR E PETICAO 
AGU

30/03/2000
18:20:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA AGU

20/03/2000
11:41:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO :AGU

14/03/2000
17:58:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU

14/03/2000
17:00:00

204 OFICIO EXPEDIDO

12/02/2000
13:23:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU AGDO FAZER VISTA AGU

08/02/2000
12:37:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

05/02/2000
14:55:47

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PEU\ 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

BOLETIM 030/2000

04/02/2000
14:41:00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO 
DESPACHO

INTIMAÇÕES DE AUDIÊNCIA

31/01/2000
14:27:00

116 AUDIÊNCIA: DESIGNADA 
INSTRUCAO/INQUIRICAO

DATA:CAMPO EM BRANCO HORA:CAMPO EM 
BRANCO

27/01/2000
18:30:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

14/01/2000
18:08:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

17/12/1999
17:55:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O)EM SECRETARIA

10/12/1999
11:58:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO A.G.U.

06/12/1999
16:09:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU RETIRADO P/ ROSANGELA PANTALEÃO - EST. 
DA AGU - DATA DEVOLUÇÃO: 17/12/1999

01/12/1999
11:04:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU AGDO ABRIR VISTA AGU

26/11/1999
18:00:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA DA FUNAI

08/11/1999
13:56:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PEU\ 
IMPRENSA: PUBLICADO DECISÃO BOL 173

20/10/1999
17:50:21

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DECISÃO

BOLETIM 173/99

28/09/1999
12:55:00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO 
DECISÃO

PUBL02

17/09/1999
16:21:00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO OUTROS 
(ESPECIFICAR)

o que se pediu e não pode agora ser aditado 
é a realização de vistoira e avaliação

03/09/1999
17:54:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

01/09/1999
16:00:00

210 PETTCAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA MPF

31/08/1999
18:47:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 13/08/03
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20/08/1999
11:12:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF DATA DEVOLUÇÃO:27/08/1999 í .

16/08/1999
17:34:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF

W si i * 5

15/07/1999
16:13:00

222 REMESSA ORDENADA: OUTROS 
(ESPECIFICAR)

....
ASSES.

12/07/1999
16:59:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO ADV. DO RÉU/ OUTROS - FUNAI

01/07/1999
13:56:00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO REU FUNAI - ADVG: MT0004293A CEZAR 
AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO DATA 
DEVOLUÇÃO: 06/07/1999

08/06/1999
16:06:12

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DESPACHO

BOLETIM 68/99

30/04/1999
13:49:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF

10/03/1999
16:52:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO J

05/03/1999
13:43:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

23/02/1999
18:25:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA COM PETICAO, J

19/01/1999
14:11:00

126 CARGA: RETIRADOS PERITO P/ PERITO MANIFESTAR - DATA 
DEVOLUÇÃO: 19/02/1999 QTDE FOLHAS:540

19/01/1999
10:21:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL AGUARDANDO EXPEDIÇÃO 
MANDADO

1

02/12/1998
16:48:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DECISÃO

BOLETIM 180/98

29/10/1998
11:53:00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO 
DECISÃO

PUB 9

26/10/1998
18:30:00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO OUTROS 
(ESPECIFICAR)

Quanto ao calculo, entendo que o laudo 
pericial deve ser complementado, haja vista 
que se apenas par

23/10/1998
18:23:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO GAB

15/10/1998
10:14:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA REQUERIMENTO- AGDO CONCL - C

14/10/1998
19:00:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

02/10/1998
12:28:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF

30/09/1998
12:57:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF

15/09/1998
12:18:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA F

04/09/1998
13:19:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO: MT3042

26/08/1998
14:26:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU

26/08/1998
14:24:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA PETIÇÃO DO AUTOR

20/08/1998
13:32:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA BOLETIM 120/98

19/08/1998
18:00:00

126 CARGA: RETIRADOS ADVOGADO 
AUTOR P FOTOCOPIAR - ADVG:GOOOO 13450 LUIZ 

FRANCISCO CAETANO LIMA TELEFONE:241- 
6144 DATA DEVOLUÇÃO:20/08/1998 QTDE

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 13/08/03
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FOLHAS:523
07/08/1998
16:24:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA BOL. 120/98 I f Is. l í

06/08/1998
12:26:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA ATO ORDINATORIO

BOLETIM 120/98

P arte s
Tipo Nome

REQDO FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-FUNAI/MT
REQDO UNIÃO FEDERAL
REQTE AGROPEC RICA S/A
Adv LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA (MT0001413A)

SmítfcSo ps!»  s ite  w w w .ir f i .g o v ,5>r ers? 5 .3 /0 8 /2 .0 0 3  à s  13 :02 :23

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 13/08/03
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 

(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação CJ n° 054 /2005 Brasília, 18 de fevereiro de 2005 i

Destinatário: Dra. Deborah Duprat de Britto Pereira B
Procedimento Administrativo: 08100.006126/99-01 P
Assunto: Ampliação da área do Parque Nacional Indígena do Xingu/MT w

►

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

Em atenção ao despacho de fls. 86, informo-lhe que a sentença da Ação 

Cautelar Inominada n.° 1998.36.00.001006-4 julgou procedente o pedido do requerente sob

o seguinte fundamento:

“não deferir a proteção cautelar ao Requerente implicaria em deixá-lo ao 
desamparo, pois uma vez demarcado os limites da área indígena, haveria, 
com certeza, a invasão do novo território pelos índios, impossibilitando o 
proprietário do imóvel invadido de ver concluída a perícia pleiteada, o que 
lhe asseguraria eventuais prejuízos e poderia restabelecer o seu 
patrimônio”.

Acerca do Recurso de Apelação interposto por FUNAI e UNIÃO, foi 

argüida em preliminar que a Ação Cautelar perdeu a eficácia devido a não interposição da 

ação principal tempestivamente, devendo ser declarada a ineficácia da medida liminar. No 

mérito, afirmou que a paralização do processo de demarcação administrativa da terra 

indígena era uma restrição de direito da comunidade em ter assegurado seu território 

tradicional, estando a União impedida de cumprir seu dever constitucional.

Em Contra-razões, a apelada aludiu a intempestividade da FUNAI em 

interpor os Recursos de Agravo Retido e de Apelação, requerendo o não conhecimento; 

negou a forma incidental da Cautelar Inominada, afirmando que o objetivo da demanda era 

resguardar a marcha processual referente à produção antecipada de provas.



O Agravo de Instrumento n.° 1998.01.00.017964-0 teve seu provimento 

negado por unanimidade, e o Agravo Regimental foi julgado prejudicado, contra esta 

decisão a União interpôs Recurso Especial com base na “nulidade do acórdão regional’' por 

não ter considerado o artigo 63 da Lei 6.001/73, sendo determinado pelo Presidente do TRF 

Ia Região que o agravo seja apensado aos autos principais, ficando retido o RESP, “o qual 

aguardará a decisão fmal da causa”, para ser apreciada a sua admissibilidade pela 

Presidência.

Demais disso, não houve nenhum ato processual decisório nas ações em

andamento.

Por fim encaminho as decisões de Ia Instância do processo n.° 

1998.36.00.001006-4 (cautelar inominada), inclusive a sentença, a Apelação e Contra- 

razões; o Agravo de Instrumento protocolado com o n.° 1998.01.00.017964-0, Contra- 

razões, Agravo Regimental, Acórdão, RESP e despacho do Presidente do TRF Ia Região; 

andamentos processual da Apelação Cível n.° 2000.01.00.067208-1 

É o que tenho a informar.

Atenciosamente,

V ĵjWCACvCV
PATRÍCIA CAIADO DE ACIOLI 

COORDENADORIA JURÍDICA/6a CCR/MPF/estagiária

COORDENADORIA JURÍDICA/ 6a CCR/MPF
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

PRO CESSO  N° 1998.36.00.001006-4 .

DECISÃO

I - Trata-se de pedido de liminar em ação cautelar que 
busca a  suspensão dos trabalhos empreendidos em dem arcação 
administrativa .

II - Analisando os argumentos expendidos na inicial, vejo 
presente o fum us boni júris, pois havendo perícia em andamento para 
avaliar e constatar uma série de elementos em relação ao imóvel, de 
indiscutida propriedade da Requerente, é descabido e chega a  verdadeira 
má-íé processual o procedimento das Requeridas em pretenderem 
ingressar no imóvel, procedendo aos trabalhos próprios de demarcação.

Ademais, há certidão da própria FUNAI atestando a 
inexistência de grupos indígenas na iregião em que se localiza o imóvel 
rural, o que inclusive estribou liberação de verba para  implantação de 
projeto agropecuário subsidiado pela SUDAM .

Ora, é bastante estranho que no presente, passando por 
cima de sua própria certidão e do projeto aprovado pela SUDAM, a  FUNAI 
venha a  "descobrir" de uma hora para outra que aquela localidade é área 
indígena .

Ao que parece, tudo não passa  de uma expansão do 
Parque Nacional do Xingú, que as Requeridas pretendem promover -via 
ESBULHO POSSESSÓRIO, ou mais tecnicamente, APOSSAMENTO 
ADMINISTRATIVO (sem pagar a prévia indenização), pois a  primeira vista 
a  á rea  em questão não é tradicionalmente habitat indígena (apenas, 
provavelmente, útil para  expansão da reserva que já existe, esta sim 
habitat indígena reconhecido - Xingú) .

Tal não se pode permitir .

III - Por outro lado, o perigo de dano irreparável é 
evidente, já que a  atuação das Requeridas, caso não obstada, prejudicará 
irremediavelmente a  realização da perícia na ação principal, cujo início 
está designado para  a  sem ana que se segue .



y

Isto sem mencionar que uma vez apossado o imóvel (via 
da invasão indígena que sempre, "coincidentemente", acom panha a 
dem arcação da FUNAI), só restará à  Requerente o uso da desapropriação 
indireta para  recompor seu patrimônio lesado .

IV - Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, 
suspendendo os trabalhos de demarcação até que se eíetive a  perícia nos 
autos da ação cautelar de produção antecipada de provas .

Intimem-se para cumprimento da ordem com urgência.

V - Citem-se .

VI - Ciência ao MPF sobre o ajuizamento da presente 
ação, que em tese envolve direitos indígenas .

VII - Intime-se .

Cuiabá, 06 de maíç© de 1998

CESAR AUGUSTO BEARSI
Juiz Federal Substituto 

3a Vara de Mato Grosso

t
D A T A

%sta «tola, recebi cs presentes  ̂ amos.
C u l a b â , _ _ C | ^ ^ ^ i 5 L / — ’1Í-K

riví t • '■



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

PR O C ESSO  n° 1998.36.00.001006-4 .

I - Sem nenhuma razão os reclamos das Requeridas e do 
MPF, cujas manifestações estão servindo apenas para  tumultuar um leito 
cautelar que já poderia estar julgado em seu mérito .

Com efeito, a  cautela foi pedida e EXPRESSAMENTE 
CONCEDIDA AS FLS. 15/16, em decisão mantida pelo e. TRF da Ia Região, 
tendo em vista UNICAMENTE manter intacta a  situação de fato até que se 
produzisse a  prova pericial na ação de produção antecipada de provas.

Trata-se, pois, de cautelar incidente e não preparatória, 
apesar do deslize da inicial em ter erroneamente mencionado a 
proposição futura de ação, sendo que ela já existia .

Não há no ordenamento nenhuma proibição para  que 
uma cautelar proteja o objeto útil de outra, mormente sendo esta satisfativa 
como a  produção antecipada de provas .

extinção.

de mérito .

Isto dito, indefiro os inoportunos requerimentos de

II - Sigam os autos ao d. MPF para que exare seu parecer

III - Após, tornem os autos conclusos para  sentença .

IV - Intimem-se.

Cuiabá, 30 de julho Re 1998 
/  .//

^ÉékR ^-A tJG Ü ^TO  BEARSI
Juiz Federal Substituto 

3a Vara/MT
r  t1 R

Nesta , .;m;; autos»
Qí̂ :rgp  O f r / J l
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P O D E R  JU D IC IÁ R IO  
JU S T IÇ A  FED ER A L

SEÇÃ O  JU D IC IÁ R IA  D O  ESTA D O  D E M A T O  G R O S S O
3" VARA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA

PROCESSO 
J U IZ  FED ER A L 
REQ TE 
REQDAS

N° 98.001006-4/ CLASSE 09200 
CÉSA R A U G U STO  BEA RSI. 
AGROPECUÁRIA RICA S/A .

: UNIÃO FEDERAL E OUTRA.

SE N T E N Ç A  N° 5 9 1 /9 9  .

AGROPECUÁRIA RICA LTDA ajuizou medida cautelar 
inominada em face da UNIÃO FEDERAL c FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
- FUNAI, visando a suspensão dos trabalhos de demarcação administrativa de terras 
indígenas limítrofes ao Parque Nacional do Xingu, que atingiria parte da Fazenda Mata 
Linda, com área total de 28.377,37 ha, de propriedade da Requerente, situada no 
município de Querência, neste Estado, até que seja finalizada a perícia a se realizar na 
Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas proposta (Proc. No. 97.347-3), sob 
pena de o imóvel a ser periciado sofrer uma alteração da situação de fato, frustrando o 
seu direito.

Alegou que na referida propriedade rural foi instalado 
projeto agropecuário com recursos oriundos da SUDAM - Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia, iniciado em 1970, e que para aferição desses incentivos 
financeiros e posterior implantação do projeto, a FUNAI forneceu-lhe certidão, em 
05/6/71, atestando a inexistência de aldeamento indígena naquela área, sendo que no 
início de março/98 funcionários da Fundação Nacional do índio compareceram na sede 
da mencionada fazenda para proceder a demarcação de terras indígenas, para 
ampliação do Parque Nacional do Xingu, que atingiria parte da área da Requerente, 
inclusive várias benfeitorias.

Acompanhou a inicial o documento de íls. 12/13.

Da decisão de fls. 15/6, que deferiu a liminar e determinou 
a suspensão dos trabalhos de demarcação até que fosse efetivada a perícia nos autos da 
ação cautelar de produção antecipada de provas, houve agravo de instrumento 
interposto pelas Requeridas (íls. 31/43), tendo o Tribunal Regional da 1“ Região 
mantido a decisão agravada, conforme íls. 75.



* *\ Devidamente citadas, as Requeridas apresentaram^ \ 
conjuntamente, a contestação de íls. 49/52, com os documentos de fls. 54/58,v 
oportunidade em que alegaram não se tratar a demarcação administrativa de ampliação 
dos limites do Parque Nacional do Xingu, mas sim da criação das Terras Indígenas 
Wawi, território de ocupação permanente dos índios denominados Suyá, publicado no 
DOU de 17/6/97. Aduziram que dos 28.377,37 ha da Fazenda Mata Linda, 
aproximadamente 7.000 ha seriam alcançados pela reserva indígena, sendo que 1.200 
atingiríam benfeitorias e área de pastagens e o restante mata de preservação florestal. 
Asseveraram, por fim, que ao contrário do afirmado pela Requerente, o Decreto 1775/96 
possibilita a ampla defesa daqueles que forem lesados por proposta de criação de terras 
indígenas, requerendo a improcedência do pedido.

Pelas petições de fls. 60/62 e 78/80, as requeridas e o MPF 
pleitearam a aplicação do artigo 808,1, do GPG, haja vista o não ajuizamento da ação 
principal declinada pelo Requerente, no prazo legal estabelecido, o que foi afastado pela 
decisão de íls. 82, da qual as Requeridas interpuseram agravo retido (fls. 83/84), não 
tendo a Requerente oferecido a contraminuta, conforme certidão de íls. 85.

O MPF, em seu pronunciamento de íls. 88/89, requereu a 
julgamento do presente feito concomitantemente com a sentença a ser proferida na Ação 
Cautelar de Produção antecipada de Provas, tendo em vista o princípio da economia 
processual e pelo fato de que tal providência não resultaria em prejuízo para as partes.

É O RELATÓRIO .

DECIDO .

Por primeiro, registro que esta ação é uma medida incidente, 
ou seja, surge no curso do processo principal, como incidente dele, não tendo, 
necessariamente, que ser julgada no mesmo momento que aquele.

No mérito, observo que faz-se presente ofumus bonijwis, pois 
na ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas já tinha sido deferida a perícia, cuja 
finalidade era a avaliação do imóvel e suas benfeitorias, além da constatação de outros 
elementos relativos à propriedade rural da Requerente, sendo, portanto, inoportuno o 
ingresso de funcionários da FUNAI no referido imóvel para a demarcação da área 
indígena que o atingiria em parte.

Some-se a isso, o fato de a FUNAI ter expedido certidão, em 
1971, atestando não haver conhecimento da existência de aldeamento indígena nas 
terras de propriedade da Requerente, inexistindo, ainda, de sua parte, oposição quanto 
à plena utilização daquela área, documento este, dentre outros, que serviu de base para 
a SUDAN liberar os recursos financeiros para a implantação do projeto agropecuário, 
que teve início em 1970.

Ê irrelevante o fato de a demarcação a ser procedida nas 
terras “subjudice” não dizer respeito à ampliação dos limites do Parque Nacional do 
Xingu e sim à criação das Terras Indígenas Wawi, território permanente de ocupação

2
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dos índios suyá, conforme alegado pelas Requeridas, pois torna-se até curioso que a 
FUNAI só o tenha descoberto praticamente 27 anos após a expedição da certidão 
fornecida à Requerente. Mais estranha ainda é a afirmação de tratar-se a área de 
território permanente dos índios suyá, pois se assim o fosse, jamis poderia ter certificado 
a inexistência de aldeamento indígena numa localidade que seria tradicionalmente habitat 
de índios.

favor do Requerente.
Conclui-se, portanto, que a aparência do bom direito está a

No que tange ao periculum in mora, segundo ponto a ser 
analisado numa ação cautelar, oportuno ressaltar que a demarcação administrativa 
realizada antes de periciado o imóvel, implicaria em prejuízo na conclusão dos trabalhos 
periciais a serem feitos na ação cautelar de produção antecipada de provas, que 
objetivava a constatação de que a nova reserva indígena situava-se ou não dentro dos 
limites da propriedade rural, bem como a sua avaliação e de suas benfeitorias.

Assim sendo, não deferir a proteção cautelar ao Requerente 
implicaria em deixá-lo ao desamparo, pois uma vez demarcado os limites da área 
indígena, haveria, com certeza, a invasão do novo território pelos índios, impossibilitando 
o proprietário do imóvel invadido de ver concluída a perícia pleiteada, o que lhe 
asseguraria eventuais prejuízos c poderia restabelecer o seu patrimônio.

Portanto, é necessário e urgente acautelar o direito da 
Requerente, suspendendo, até o final da perícia supracitada, a demarcação a ser 
procedida pela FUNAI.

Dispositivo.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

cautelar, tornando definitiva a liminar de íls. 15/16, para o fim dc determinar que as 
Requeridas suspendam qualquer ato tendente à realização da demarcação administrativa 
no imóvel de propriedade da Requerente, até que se efetive a perícia nos autos da ação 
cautelar de produção antecipada de provas (Proc. No. 97.347-3).

Condeno as Requeridas a pagarem honorários advocatícios, 
que fixo em R$ 500,00, nos termos do artigo 20, § 4", do CPC.

Custas em reembolso pelas Requeridas.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Oficie-se ao T R F /F  Região, remetendo-lhe cópia desta, 

uma vez pendente de julgamento o Agravo de Instrumento.
rublique-se. Registre.-ise. Intimem-se. 
luiabá, 11 dej unho/fie 1999.

C.EsAR AUGÜSl O BEAR!!}!
Juiz Federal da 3a Vara 

Mato Grosso
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MiNISTÉRiO DA JUSTIÇA 
F u n d ação  Nacional  do Indio

RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO N.° 98.1006-4
ORIGEM : TERCEIRA VARA FEDERAL/M T

APELANTES - UNIÃO E FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  

APELDADA - AG RO PECUÁRAI RICA S/A

EGRÉGIA TURMA

Merece ser reformada a r. sentença de fls. 91 usque 
93, por não haver apreciado corretamente a matéria, concernente a INEFICÁCIA  
da M EDIDA CAUTELAR, com escopo no art. 808, II do CPC, senão vejamos.

PREUMINARMENTE

As fls.60 usque 62, argüi a Apelante Funai haver a 
M EDIDA CAUTELAR PERDIDO A EFICÁCIA em face de não haver a 
Apelada intentado no prazo estabelecido no art. 806 do CPC, a ação principal.

Visou a Medida em tela, suspender a demarcação 
administrativa que estaria sendo leva a efeito na área índios WAUY, incidindo em 
terras tituladas a Apelada, deferida LI MIN ARM ENT F A M EDIDA, fls. 15, 
paralisou-se os trabalhos demarcatórios. A peça inicial deduz a medida principal, 
AÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIM ENTO ADM INISTRATIVO DE  
DEM ARCAÇÃO, fls. 06.

Como salientado, a decisão LIM INAR perdeu sua 
eficácia em face da ausência, obrigatória no prazo da art. 806 do CPC da ação 
principal. As fls. 82, 0  Juízo afasta a possibilidade de ineficácia da decisão de 
fls. 15, deduzindo tratar-se de cautelar incidental, sendo que, a medida pricipal 
encontrava-se em andamento, ou seja, CAUTELAR DE PRODUÇÃO  
ANTECIPADA DE PROVAS. *

Rua 08 - Quadra 15
Centro Político Administrativo



*
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

F u n d a ç ã o  Nacional do í n d i o

As fls. 83/4, as Apeladas insurgem-se quanto ao r. 
decisório de fls - 82, via AGRAVO RETIDO, o qual se REQUER sua 
APRECIAÇÃO,

Como é de sabença notória, no MÉRITO, as 
medidas cautelares que visem restrição de direitos ou constrição de bens, 
necessariamente a ação principal haverá de ser distribuída no prazo estipulado no 
art. 806 do CPC. A demarcação administrativa de terras indígenas demonstra-se 
como uma obrigação da União em face do texto constitucional do art. 231, 
portanto, a paralisação desse processo, configura-se restrição de direito da 
comunidade indígena e ter assegurado o seu território tradicional, por outro lado, 
restringe o dever da União em assegurar aquele direito.

Haveria de ser declarado a INEFICÁCIA DA 
MEDIDA LIMINAR, em face do prazo preclusivo do art. 806 do CPC, e não 
justificar a inércia da Apelada de não haver intentado no prazo determinado medida 
adequada à pretensão deduzida.

Por tais razões, haverá a decisão atacada de ser 
reformada, em face da INEFICÁCIA de MEDIDA CAUTLEAR, nos precisos 
termos dos ar is. 806 e 808, II do CPC, invertendo-se o ônus da sucumbência.

JUSTIÇA

Cuiabá, 3,de Novembro de 1999

TAO/MT

NASCIMENTO 
'UNAI/MT

Rua 08 - Quadra 15
Centro Político Administrativo



LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA
LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA

advogados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO:

Proc. n° 1998.36.99.001006-4

o
CO
CO
Cn

AGROPECUÁRIA RICA S/A, qualificada e 

com a mesma representação, nos autos em referência, que move em 

face da UNIÃO FEDERAL e FUNAI, respeitosamente, vem à 

presença desse douto juízo, apresentar suas contra-razões ao 

recurso apelatório, interposto pelas requeridas, fazendo-o nos 

termos dos arrazoados em anexo.

Junta-se, nessa oportunidade, o traslado de 

peças constantes do feito apenso (Produção Antecipada de Provas), 

face o breve desapensamento dos processos, para se cumprir o 

despacho item 3 do despacho de fls. 99.

Termos em que pede deferimento.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.000

- LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA - 
OAB-GO 13.450



LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA
advogados

CO NTRA-RAZÕES AO RECURSO

PROCESSO DE N° 1998.36.00.001006-4 
APELANTES: UNIÃO FEDERAL e FUNAI 
APELADA: AGROPECUÁRIA RICA S/A

Excelentíssimo Senhor Relator: 

Egrégia Turma Julgadora:

1) Preliminar -  intemoestividade recursal

Tanto o recurso de agravo retido de fls.83/84, 

como a apelação de fls. 96/98 foram promovidos pela FUNAI de 

forma intempestiva, conforme provam as certidões publicação de 

fls. 82 v° e 94 v°, bem como certidões de protocolização dos 

recursos de fls. 83 v° e 96, respectivamente.
r

E que a Recorrente FUNAI, apesar de gozar 

dos benefícios do art. 188 do CPC, melhor sorte oão lhe assiste 

quanto à intimação pessoal de que trata o § 2o do art. 236 do mesmo 

diploma legal, senão vejamos:

“Não se estende às autarquias a regra da intimação 
pessoal tra tada  no art. 236, § 2o do CPC, salvo nos casos 
do art. 25 da Lei n° 6.830/80” (TFR-3a Turma, Ag. 
50.348/SP, Min. José Dantas, v.u., DJU 16.10.86)

Assim, para a segunda Recorrente (FUNAI) o 

termo a qiio para os seus recursos sempre teve como parâmetro as 

publicações das respectivas decisões, o que evidencia que a mesma 

extrapolou os limites temporais de 20 (vinte) e trinta (trinta) dias, 

respectivamente.

Rua Aderbal Antunes de Oliveira (Antiga 104), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go



Por outro lado, em que pese serem peças de

LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA
LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA

advogados

interposições unas, a presente preliminar tem consequências 

práticas, já  que, com o transito em julgado, inibe qualquer atitude 

recursal posterior da segunda Recorrente.

Por uma questão de aplicação dos arts. 522 c 

508 comb. com art. 232 § 2o do CPC e observância ao direito 

constitucional do due process o f law, REQUER o não 

conhecimento tanto do agravo quanto da apelação da FUNAI.

2) M érito -  acerto da decisão

As matérias ventiladas tanto no agravo retido 

como na apelação se confundem, razão pela qual, por economia 

processual, deve scr considerado prejudicado o agravo, já que o seu 

julgamento está compreendido no objeto da apelação.

Trata-se, na espécie dos autos, de ação 

cautelar inominada interposta pela Apelada em face das Apelantes. 

Referida cautela incidental teve por objeto d ar eficácia à decisão 

judicial proferida no processo incidente (produção antecipada de 

provas), o qual determ inou perícia judicial em imóvel da Apelada, 

buscando garantir uma situação de fato, ameaçada pela pretensão da 

FUNAI de se criar uma reserva indígena no mesmo território.

Desse modo, não merece qualquer reparo a 

sentença fls. 91/93 que, acertadamente, julgou procedente apresente 

actio, posto que, conforme muito bem explicado no primeiro 

parágrafo de sua fundamentação, a presente ação cautelar 

inominada, desde seu nascedouro, sempre foi incidental à outra 

ação (principal, satisfativa).Tanto é assim que, a Apelada já na sua

/O

■!

Rua Aderbal Antunes de Oliveira (Antiga 104), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go
CEP; 74.083-300, Fones (062)241.61.44, 241.62.44 e FAX: (062) 281.13.20
E-mail: lima.adv@zaz.com.br pág. 3



exordial (íls.03 -  “cabeçalho”), ao indicar a prevenção do ju íz tft/^

LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA
LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA

advogados »

bem como o número dos autos da produção antecipada de 

provas, denunciou forma incidental da medida, provocando 

distribuição por dependência à ação principal (produção antecipada 

de provas n° 97.0000347-3).

Não há, pois, que se falar em incidência do 

art. 808, II; tampouco art. 806, ambos do CPC, uma vez que o 

presente feito nunca foi preparatório. Ao contrário, a lide principal já 

estava instaurada, e mais; sempre foi o objeto de sua tutela 

específica. Repare-se que a liminar confirmada pela sentença no 

presente feito cautelar (tutela) limitou suspender trabalhos “de 

demarcação até se efetive a perícia nos autos da ação cautelar de 
produção antecipada de provas” (destacamos)

O simples fato da Apelada esclarecer um 

desejo futuro e eventual de promover outras ações judiciais, em nada 

altera o estado concreto da lide até então estabelecida.

A cautelar inominada, por conseguinte, 

conforme se infere claramente de sua causa pentendi e 

principalmente de seu pedido (acolhido na sentença) teve como 

único e exclusivo objetivo resguardar a marcha processual 

concernente à produção antecipada de provas mencionada. E esta 

ação ensina o eminente mestre FONTES DE MIRANDA constitui 

medida satisfativa (que exaure em si mesma, com a realização da 

prova judicial), e portanto, de natureza principal, senão vejamos:

“AÇÕES CAUTELARES NÃO-ACESSÓRIAS. - Nem todas as 
medidas são necessariamente acessórias. O Código, por exemplo, 
admite ação de exibição autônoma. Admite vistorias, 
arbitramentos e inquirições aá  perpetu am  rei m em oriam  
igualmente autônomas.” ( pág. 79/80)

Rua Aderbal Antunes de Oliveira (Antiga 104), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go
CEP: 74.083-300, Fones (062)241.61.44, 241.62.44 e FAX: (062) 281.13.20
E-mail: lima.adv@zaz.com.br pág. 4



“ 1) EFICÁCIA D AS M EDIDAS CAUTELARES PENDENTE A 
LIDE.
As medidas cautelares preparatórias vigoram durante os trinta dias, 
no máximo, do art. 806, e durante a lide, isto é, na pendência do 
processo principal. O art. 806, quanto  a esse vigor, nada tem com 
a medida cautelar não preparatória da exibição de livro, coisa 
ou documento, ou as vistorias, os arbitramentos e as inquirições a d  
perpetu am  rei m em oriam  e outras que não sejam preparatórias, 
porque aí a sua eficácia se exaure, pela natureza de pretensão à 
segurança da prova . que, na terminologia alemã 
Rechtsschatzanspruch a u f  Beweissicherung; nem com a medida 
cautelar da conservação da coisa, ligada à pretensão à  segurança 
do objeto da pretensão, porém exaurível.” (págs. 84/85 
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TOMO 
XII, 1976, FORENSE - Negritamos e sublinhamos)

LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA
LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA

advogados

No que concerne ao acerto da liminar, 

confirmada pela sentença recorrida, esse Egrégio Tribunal Federal 

teve oportunidade de se pronunciar no julgamento do Agravo de 

Instrum ento n° 1998.01.00.017964-0/MT, cuja cópia integral segue 

anexa e o despacho indeferitório da liminar pleiteada encontra-se às 

lis. 75 dos autos.

Finalmente, vale ressaltar, que a decisão 

recorrida, com serenidade, garantiu à tempo e à hora direito da 

Apelada, fulcrando-se no PODER G ERA I, DE CAUTELA DO 

JULGADOR, estatuído no Art. 798 do CPC, bem como no 

princípio constitucional da INDECLINABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO, consubstanciado no art. 5o, XXXV da CF.

PEDIDO

ANTE TODO O EXPOSTO e tudo que dos 

autos conste, pede os doutos suplementos de Vossas Excelências, no 1/ 

sentido de não conhecimento dos recursos da FUNAI, ao mesmo
V

tempo para que seja improvida a apelação da UNIÃO, julgando

Rua Aderbal Antunes de Oliveira (Antiga 104), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go
CEP. 74 083-300, Fones (062)241.61.44, 241.62.44 e FAX: (062) 281.13.20
E - m a i l :  l im n .ac Iv íc^E n z .cc ím .b r  p á g .  5



LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA 
LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA 

advogados
prejudicado o agravo retido (por estar compreendido 110 objeto da 

apelação), a fim de manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e 

fundamentos j urídicos.

Termos em que pede Justiça.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.000

‘ A

%al

LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA 
OAB-GO 13.450

Rua Adcrbal Antunes de Oliveira (Antiga 104), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go
CEP: 74.083-300, Fones (062)241.61.44, 241.62.44 e FAX: (062) 281.13.20
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO

E G R É G IO  TR IB U N A L R EG IO N A L FED ER A L DA PR IM EIR A  
R E G IÃ O .

RECURSO DE AGRA VO DE INSTRUMENTO

O rigem
Espécie

: Terceira Vara Federal/MT 
: Medida Cautelar Inominada

Processo n.° : 98.1006-4
A gravan tes : união  E fund açã o  na cio na l  do índio  
P ro cu rad o res  : MAURIDES CELSO LEITE/AGU/MT

CEZAR AUGUSTO L. DO NASCIMENTO/FUNAI/MT 
A gravada  : AGROPECUÁRIA RICA S/A 
P ro cu rad o r : Dr. LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA
E ndereço  : Rua Aderbal Antunes de Oliveira (antiga 104) N.u 251, setor 

sul, Goiânia-GO, CEP 74.083-300, Fones (062) 241.6144, FAX 
(062)2811320.

EGRÉGIA TURMA
Q

Em que pese o respeito devido ao nobre 
Julgador, é forçoso reconhecer que a r. decisão atacada, “data vénia”, 
encontra-se eivada de ABSOLUTA NULIDADE, pois não observou os 
princípios norteadores das decisões de caráter LIMINAR contra entes 
públicos, como é o caso do Patrimônio Indígena. Senão vejamos. ^

Procuradoria da União no Estado dc Mato Grosso /
Rua 06 — Quadra 15 -  Centro Político Administrativo -  CEP. 78.050.970 -  CuianS/MT/

Fone (065) 644-1877 -  FAX (065) 644-2582
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO

Propôs a Agravada M edida Cautelar 
Inom inada, objetivando a paralisação dos trabalhos dem arcatórios das 
terras indígena limítrofes ao PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, 
dem arcação essa que atingiria parte da FAZENDA MATA LINDA, com 
área de 28.377.37 há (vinte e oito mil, trezentos e setenta e sete hectares e 
trinta e se centiares), situada no M unicípio de Querência, Estado de Mato 
G rosso, sob a alegação de que o processo demarcatório atentaria contra o 
direito dos Agravados, no tocante à manutenção do “status quo” da área 
que estaria sendo alvo de perícias avaliatórias e antropológicas a serem 
realizadas através de uma MEDIDA CA UTELAR DE PRODUÇÃO 
ANTECIPADA DE PROVAS, proposta pela ora agravada em face das 
agravantes, processo n.° 97.437-3, em curso perante o mesm o Juízo da 
Terceira Vara Federal/MT.

Nesse passo, de acordo com a agravada, 
haveria o risco de adulteração do local pelos funcionários da FUNAI, 
“PODENDO FACILMENTE PLANTAR ARTIFICIALMENTE NO 
IMÓVEL VESTÍGIOS DA PRESENÇA DE ÍNDIOS” No mesmo 
contexto, festeja a existência de uma CERTIDÃO fornecida pelo órgão 
federal de assistência indígena em 05.06.71, declarando que o imóvel rural 
em tela não se encontrava inserido no universo tradicional de ocupação 
indígena, conforme teor abaixo:

“Não haver conhecimento da existência de 
aldeamento indígena nas terras de interesse 
da peticionário, compreendidas dentro das 
seguintes coordenadas geográficas: 
53°0r30 a 52°47'30” de longitude W e 
U°44’30 a 12°05’ Latitude Sul, no 
município de Barra do Garças, Estado do 
Mato Grosso não havendo em 
conseqüência, restrição a opor à plena 
utilização da mencionada áre,rija pelâ
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interessada, a qual, contudo se compromete
a informar imediatamente à Fundação 
Nacional do índio a ocorrência futiira de 
trânsito e/ou permanência de silvícolas na 
área, bem como, acontecendo essa 
eventualidade, a aceitar pacificamente 
interdição oficial com a finalidade e evitar 
possíveis conflitos ”

M ediante tais argumentos, o Juízo “a qu o ” 
sentiu-se à vontade para deferir liminarmente a paralisação dos trabalhos 
demarcatórios, sem prévia audiência das agravantes, decidindo-se da 
seguinte forma, ipsis verbis:.

“ l- Trata-se de pedido de liminar em ação 
cautelar que busca a suspensão dos 
trabalhos empreendidos em demarcação 
administrativa.

H -  Analisando os argumentos expedidos 
na inicial, vejo presentes o fumiis boni 
juris, pois havendo perícia em andamento 
para avaliar e constatar uma série de 
elementos em relação ao imóvel, de 
indiscutida propriedade da Requerente, é 
descabido e chega a verdadeira má-fé 
processual o procedimento das Requeridas 
em pretenderem ingressar no imóvel, 
procedendo aos trabalhos próprios de 
demarcação. ^

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso
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Ademais, há certidão da própria FUNAI 
atestando a inexistência de grupos 
indígenas na região em que se localiza o 
imóvel rural, o que inclusive estribou 
liberar verbas para implantação de projetos 
agropecuários subsidiado pela SUDAM.
Ora, é bastante estranho que no presente, 
passando por cima de sua própria certidão e 
do projeto aprovado pela SUDAM, a 
FUNAI venha a “descobrir” de uma hora 
para outra que aquela é área indígena.
Ao que parece, tudo não passa de uma 
expansão do Parque Nacional do Xingu, 
que as Requeridas pretendem promover via 
ESBULHO POSSESSÓRIO, ou mais 
tecnicamente, A POSSA MENTO
ADEMINISTRATIVO (sem pagar prévia 
indenização), pois a primeira vista a área 
em questão não é Ir adicionalmente habitat 
indígena (apenas, provavelmente, útil para 
expansão da reserva que já existe, esta sim 
habitat indígena reconhecido -  Xingu).
Tal não se pode permitir.
III -  Por outro lado, o perigo de dano 
irreparável é evidente, já que a atuação das 
Requeridas, caso não obstada, prejudicará 
irremediavelmente a realização da perícia 
na ação principal, cujo início está 
designado para a semana que se seguey (çf

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso
Rua 06 -  Quadra IS -  Centro Político Administrativo -  CEP. 78.050.970 -  Cuiab

Fone (065) 644-1877 -  FAX (065) 644-2582



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO

Isto sem mencionar que uma vez apossado 
o imóvel (via da invasão indígena que 
sempre, “coincidentemente” acompanha a 
demarcação da FUNAI), só restará à 
Requerida o uso da desapropriação indireta 
para recompor seu patrimônio lesado.
IV - Diante do exposto, DEFIRO A 
LIMINAR, suspendendo os trabalhos de 
demarcação até que se efetive a perícia nos 
autos da ação cautelar de produção 
antecipada de prova.
Intime-se para cumprimento da ordem com 
urgência.
V -  Citem-se.
VI -  Ciência ao MPF sobre o ajuizamento 
da presente ação, que em tese envolve 
direitos indígenas.
VII -  Intime-se.
Cuiabá, 06 de março de 1998
CÉSAR A UGUSTO BEARSI 
Juiz Federal Substituto 
3a Vara de Mato Grosso”.

Inicialmente, há de se observar tratar-se de 
m atéria de interesse indígena, notadamente de proteção das terras que 
permanentemente ocupam, fazendo-se necessário a observância das qormas

----------— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •— .— t--------------
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pertinentes à matéria, “ex vi” do art. 63 da lei n.° 6.001/73 (ESTATUTO 
DO ÍNDIO), verbis.

“Nenhuma medida judicial será concedida 
Hminarmente em causas que envolvam 
interesses de silvícolas ou do Patrimônio 
Indígena, sem prévia audiência da União e 
do órgão de proteção ao índio. ”

A questão é de ordem pública e dela não 
podemos nos afastar, por razões fundadas no princípio de que o Direito 
Público se sobrepõe ao Direito Privado, ocorrendo nesse momento 
processual uma verdadeira impugnação do Poder Público ao pedido de 
liminar feito pelo particular.

Em demandas de qualquer espécie que dizem 
respeito a “terras indígenas”, que, pela Constituição Federal de 1988, 
cuida de serem de domínio da União Federal (art. 20, XI), mesmo que 
inicialmente ao ver de alguns possa pairar dúvidas quanto à sua 
autenticidade, sendo a parte ré pessoa jurídica de DIREITO PÚBLICO, é 
suficiente para que o Juízo aprecie a sua impugnação que necessariamente 
dever ser apresentada an tes da concessão ou não da liminar requerida.

Por outras palavras, não pode haver pedido 
“inaudita altera pars’\ tampouco o seu deferimento, em ações que versem 
acerca de terras indígenas, mesmo que administrativamente reconhecidas, 
porque as requeridas serão sempre entes de direito público, sob pena de 
nulidade absoluta, eis que a questão envolve direitos ou interesse públicos 
indisponíveis.

f
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Em abono dessa tese, há a voz autorizada de 
OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA, assim lecionando:

“O parágrafo único do art. 928 contempla o 
privilégio em favor do Poder Público que o 
direito brasileiro tradicionalmente 
reconhece. Na verdade, a redação desse 
dispositivo ampliou o preceito similar 
existente no art 371, parágrafo único, in 
fine, do Código de 1939, ao envolver, como 
observa ADROALDO FABRÍCIO, não só a 
União, Estados e Município, como se previa 
na lei revogada, mas até mesmo os Estados 
estrangeiros. Não obstante as restrições que 
se possa fazer aos privilégios concedidos 
por lei a certa classes de litigantes, 
particular mente ao que se referem à 
generosidade dispensada pelo Código à 
Fazenda Pública, a exigência de prévia 
audiência dos representantes legais do 
Poder Público, consoante do art. 928, 
parece justificada, sob o fundamento de que 
os agentes da administração pública não 
cometeriam deliberadamente agressões 
possessórias ilegais, capazes de legitimar os 
interditos. (...).
Como haverá de dar-se a audiência a que se 
refere o parágrafo único do art. 928? 
Certamente a intimação feita ao 
representante judicial da pessoa jurídica de 
direito público demandada em ação 
possessória não corresponde à citação. ^

• Z
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Deverá o réu ser intimado para manifestar- 
se sobre o pedido de liminar contra si 
formulado, em prazo que o próprio 
despacho judicial haverá de fixar. Poderá o 
demandado nesse momento, juntar 
documentos tendentes a elidir a concessão 
da medida liminar, mas não lhe será 
permitido a produção de outras provas, tais 
como, testemunhas, vistorias e perícias.
A audiência a que alude o parágrafo único 
do art 928 não interfere com a disposição 
do corpo deste artigo. Tanto na hipótese de 
vir a petição inicial acompanhada de prova 
suficiente para a concessão da medida 
liminar, quanto nos em que se faça 
necessário a audiência de justificação, 
deverá o juiz, antes de decidir o pedido, 
ensejar a manifestação do representante da 
pessoa jurídica de direito público 
demandada. Diferenteniente do que ocorre 
com os litigantes comuns, que são citados 
para comparecer à audiência de 
justificação, os representantes das pessoas 
jurídicas de direito público, o são para 
comparecer à audiência de justificação, nos 
casos em que esta haja sido designada, e 
para impugnar o pedido de liminar em 
qualquer caso” (In “procedimentos 
Especiais -  exegese do Código de Processo 
Civil, ed A ide, 2a edição, 1993 págs. 
270/272).
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Indispensável, pois, que as Agravadas 
tivessem sido ouvidas antes da deeisão pela concessão liminar ou não. A 
FUNAI, porque tutora das comunidades indígenas, e a UNIÃO, porque 
detentora do domínio da área exibida pela Agravada. Além do mais, é 
indispensável a presença do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, sendo 
obrigatória a sua intervenção nas demandas em que há interesses públicos 
(arts. 20 XI, 127, 129 V, e seu parágrafo primeiro e 232 da Constituição
Federal, ainda, art 82 III, do CPC; art 5", II, “b” e “e”, da Lei
Complementar 75/93; parágrafo único, do art 1° da Lei 5.371/67 e art 
6o, III e parágrafo único, do CC; art 25, da Lei n° 6.001/73).

Portanto, na ausência de obediência às 
questões de ordem pública, notadamente a falta de audiência das 
Agravantes antes da apreciação da possibilidade de concessão do 
provimento liminar, verifica-se, sem sombra de dúvidas, que a decisão, ora 
atacada, reveste-se do manto da NULIDADE ABSOLUTA, com efeitos 
“ex tunc” .

Se tudo isso não bastasse, as alusões 
graciosas da Agravada de que as terras que estão sendo demarcadas 
administrativamente, por se constituírem habitat indígena, estão sendo 
objeto de apossamento administrativo “sine causa”, aparentando 
ESBULHO POSSESSÓRIO, “data vénia”, não possuem o condão de 
inutilizar a exigência de audiência das Agravantes antes da apreciação da 
liminar, não constituindo demora exagerada, a ameaçar qualquer direito 
que porventura detenha a Agravada. Por outro lado, a decisão, como 
proferida, revela um pré-julgamento, antes mesmo de apreciar os estudos 
reunidos pela Administração Pública, que ensejaram a edição do ato 
administrativo de reconhecimento daquelas terras como sendo de ocupação 
tradicional e permanente indígena, obrigação da União que emana do texto 
constitucional elencado no art. 231 e seus parágrafos da Carta de 1988. 
Vale dizer, que qualquer impedimento dos atos de defesa e posse das terras 
indígenas, devem, necessariamente, serem precedidos das cautelas 
processuais adequadas, notadamente da verificação de todos os fatos/que ^
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estejam a depender de vasta dilação probatória. Inadmissível, pois, lançar- 
se desconfianças infundadas quanto à correção dos atos administrativos, 
que, decerto, revestem-se do com ezinho princípio da PRESUNÇÃO DE 
LEGALIDADE.

Ora, as aleivosias, lançadas pela Agravada^ 
no sentido de que as Agravantes poderiam cometer o desplante de 
introduzir vestígios falsos da presença indígena nas terras “ sub judice”, 
autoriza-nos a insistir na dem arcação administrativa, carreando a mesma 
desconfiança de que. ela (a Agravada) poderia, em curtíssim o prazo, 
com eter toda a sorte de despautérios, comprometendo as terras do habitat 
indígena, seja pela eliminação e/ou adulteração dos vestígios histórico- 
culturais-antropológicos, seja pela depredação do meio ambiente que 
constitui o habitat natural dos silvícolas.

Socorrem-se as Agravantes dos arestos 
abaixo, indicando a obrigatoriedade da audiência prévia contida no art. 63 
da Lei n ° 6.001/73, para a concessão de medidas liminares em demandas 
que envolvam interesses indígenas. Vejamos:

“Processo Civil Indeferimento de medida 
limiar de reintegração de posse de imóvel, 
envolvendo litígio entre indígenas e 
brancos, sem audiência da União Federal e 
do órgão de proteção ao índio. Art. 63 da 
Lei 6.001/73. Legalidade do despacho. Não 
provimento do recurso”. ( ag. n.°
93.01.31036-8/MT, rei Juiz LEITE 
SOARES, TRF, IoREGIÃ, 4a Turma).
“MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 
JUDICIAL - RECURSO -  EFEITO. 
Concedido a medida liminar em cautelar 
atípica, contrariando o disposto no art 63, tj)
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da Lei n.° 6.001 de 1973 e nos artigos 797 e 
804 do CPC, concede-se o mandado de 
segurança, para dar efeitos suspensivo 
ao recurso de agravo de instrumento” 
(MANDADO DE SEGURANÇA N.° 
119.504/MT, rei. Costa Lima, TRF Io 
REGIÃO, D JU de 26/11/87).

Tendo em vista as considerações tecidas na 
presente peça processual, arrematam-na, REQUERENDO:

presente Agravo, comunicando-se incontinente ao Juízo “a quo” , a fim de 
obstar a paralização dos trabalhos demarcatórios, cuja execução não 
apresenta qualquer perigo de dano para a Agravada;

cassar a decisão recorrida, face a sua patente ilegalidade, pena de se dar 
guarida a uma clara negativa de vigência de lei federal, ou seja, do art. 63 
da Lei n° 6001/73, já  citado.

Em assim decidindo, essa Colenda Corte, 
como de costume, estará promovendo a mais lídima JUSTIÇA.

PROCURADORA 7.S T A  D O  DE MA TO GROSSO

Rua 06 -  Quadra 15 -  Centro Político Administrativo -  CEP. 78.050.970 -  Cuiabá/MT 
Fone (065) 644-1877 -  FAX (065) 644-2582

a) seja conferido efeito, suspensivo ao

b) a final, seja provido o Agravo, a modo de
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de 1 998.
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AGROPECUARIA RICA S/A. nos 
autos de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO 
FEDERAL e a FUNAI, perante essa Colenda Côrte, vem 
mui respeitosamente, oferecer as Contra-Razões do Recurso, 
na forma prevista no art. 527,111 do C.P.C. aduzindo para 
tanto o que se segue:

“JUSTIÇA SEM FORÇA: DESGRAÇA n )  
TERRÍTEL” (Joubert). /

Rua Adorbal Antunes do Oliveira (Antiga 104), N" 251, Setor Sul, Ooiânia-Go
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E M É R IT O S  JU L G A D O R E S

A questão central do presente recurso, 
consiste no inconformismo da UNIÃO FEDERAL E 
FUNAI, na atuação do Poder Judiciário, no tocante à sua 
função CONSTITUCIONAL;

As Agravantes, usando de normas infra- 
constitucionais, fizeram nascer um processo administrativo 
que deu causa a uma Portaria Ministerial, aumentando 
consideravelmente uma Reserva Indígena (PARQUE 
NACIONAL DO XINGU), determinando mais a demarcação 
do território que sponte sua, designou-se como tal;

A Agravada sendo proprietária de parte 
do território atingido e, buscando o devido processo legal, 
pediu no Juízo Federal competente a Produção Antecipada 
de Provas (Vistoria Ad Perpetuam Rei Memoriam), no 
sentido de, com a chancela judicial, verificar os elementos 
fáticos capaz de elucidar a questão, tanto no que se refere a 
existência ou não de indígenas, como também, a situação do 
imóvel na atualidade e seu valor;

No curso da lide, investiu as Agravantes, 
em execução da demarcação, sobrepondo a autoridade 
judicial, o que motivou a actio objeto da liminar atacada 
nesse recurso;

Assim, salta aos olhos que a Agravante, 
entende que o Judiciário não pode, intervir com sua função 
Constitucional, quando a matéria é de natureza indígena, 
trazendo à colação para sustento de seu clamor, legislações 
diversas, que tampouco lhes ampara para à espécie dos 
autos;

Ora, doutos julgadores, a investida 
administrativa das Agravantes, colocou a Agravada como 
refém, porquanto, não levou em consideração, nem os atos

Ruo Adorbal Antunes do Oliveira (Antiga 104), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Gó 
CEP: 74.083-300, Fones (062)241.61.44, 241.62.44 e FAX: (062) 281.13.20 
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da sua própria administração, quando autorizou a Agravada 
em promover Projeto junto à SUDAM, escudado em 
Certidão da Fumai de Inexistência de índio no imóvel;

De igual tamanho, sustentam toda sua 
tirania em laudo antropológico unilateral, fomentado por 
meidiurgos internacionais que impõe força alienígena para 
nossa soberania;

Assim o corajoso despacho atacado, 
deve ser mantido, mercê da sua constitucionalidade, como 
também, para que a autoridade legal do País, continue sendo 
do Poder Judiciário;

Ademais, mão há prejuízo às 
Agravantes, com a Vistoria deferida pela Justiça Federal de 
Mato Grosso, com o compromisso do perito oficial, 
porquanto, se os trabalhos antropológicos levados a efeito, 
unilateralmente, pela Funai, forem idôneos, em nada será 
alterado. Entretanto, se verificada a inexistência de índios no 
território da Fazenda Mata Linda, todo o processo 
administrativo, está contaminado de nulidade, abrindo-se, 
também a dúvida em tudo que a União Federal e Funai, 
fizeram no passado, através de processos administrativos 
nesse destino;

Finalmente, melhor soite não assiste às 
Agravantes quando simplesmente alegam prejulgamento, 
primeiro porque as razões que sustentam a decisão atacada 
dizem respeito, como expressamente mencionado, aos 
requisitos do fum us boni inris (verossimilhança do pedido 
cautelar) e periculum  in mora e não à tutela final do feito 
cautelar, como quer induzir as Recorrentes. Segundo porque 
faltaram os sentidos da visão às Agravantes para as locuções 
“Ao que parece” .... ''"pois a prim eira vista” laçadas na 
decisão liminar vergastada, as quais evidenciam que não 
houve qualquer juízo definitivo do magistrado a quo , quanto 
ao pedido final cautelar;

Rua Aderbal Antunes de Oliveira (Antiga 104), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go
ÇEP: 74.083-300, Fones (062)241.01.44, 24162.44 e FAX: (062) 281.13.20
È-mail: avocat@mail.cultura.com.bir pág.3



E scritório de A dvocacia  - Dr. Luiz Carlos da S ilva  Lima
Luiz Carlos da Silva Lima 
Luiz Francisco Caetano Lima

Maria Izabel Silva Lima , 
João Paulo Brzezinski da < íuftlia

advogados

CONCLUSÃO

Em suma, andou bem a decisão recorrida 
atendendo caso urgente que merecia guarida opurtuno  
tempore da Tutela Jurisdicional, para evitar ineficácia do 
procedimento judicial em curso, bem como dano irreparável 
a Agravada (requerente de produção antecipada de provas), 
fazendo, assim, lídima Justiça;

Encontra suporte a decisão objurgada no 
PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR 
estatuído no Art. 798 do CPC, bem como no princípio 
constitucional da INDECLINABILIDADE DA 
JURISDIÇÃO, consubstanciado no art. 5o, XXXV da CF, 
legislação esta, que estaria violada se a liminar tivesse outra 
conclusão, especialmente como pretendem as Agravantes;

PEDIDO

Assim, pede os doutos suplementos de 
Vossas Excelências, no sentido de improver o Agravo, a fim 
de manter a decisão recorrida pelos seus próprios e 
fundamentos jurídicos.

Termos em que pede Justiça.

De Goiânia p/Brasília, 12/maio/l.998

Rua Aderbal Antunes de Oliveira (Auliga 104), N° 251, Setor Sul, Goiânia-Go
CEP: 74.083-300, Fones (062) 241.61.44, 241.02.44 e FAX: (062) 281.13.20
E-mail: avocat@mail.culttu-a.com.br pág.4
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ RELATOR

REF. PROC. AG N. 1998.01.00.017964-0/MT 
AGRAVANTE : UNIÃO E FUNAI 
AGRAVADOS : AGROPECUÁRIA RICA S/A
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A UNIÃO, por intermédio de seu Procurador-Regional que 

esta subscreve (ut art. 9o da Lei Complementar n° 73/93), vem mui respeitosamente, 

com apoio no art. 249 do Regimento Interno dessa Colenda Corte, interpor o presente,



| | f e  ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
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AGRAVO REGIMENTAL

da decisão que negou efeito suspensivo a Agravo de Instrumento interposto de decisão 

proferida pelo juízo monocrático que concedeu liminar em medida cautelar inominada, 

requerendo a Vossa Excelência seja o presente submetido em mesa para exame e 

julgamento, onde, certamente, será reconsiderada a decisão ora atacada.

Termos em que, 

Pede deferimento.

A í4Brasília-DF, H  de maio de 1998.

AMAjjáY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO 
Procurador-Regional da Unijfo 

Ia Região

HUGO m w r ü e l in o  d a  s il v a
AssessoilJurídico - OAB/DF 10.252

98HM328I>a-Aw
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REF. PROC : AG N° 1998.01.00.017964-0/MT

RAZÕES DO RECURSO

Eméritos Julgadores,

DO CABIMENTO

ora apresentado.

O art. 249 do RI/TRF, dá suporte ao cabimento do recurso

BREVE RESUMO DOS FATOS

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, interposto contra decisão do MM. Juiz Federal a quo que deferiu pedido de 

liminar em cautelar inominada, suspendendo os trabalhos demarcatórios das terras 

indígenas limítrofes ao Parque Nacional do Xingu.

O Eminente Relator indeferiu o pedido por entender que a 

decisão a quo se impunha pela urgência, pois que, não havia tempo para a oitiva das 

agravantes. Lecionou ainda que: “As normas devem ser interpretadas dentro de uma 

razoabilidade em face de um fato concreto, sob pena de serem aplicadas injustamente.”

I
98HM328Da Aw
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IMPUGNAÇÃO 
AO DESPACHO AGRAVADO

O r. despacho ora agravado há que ser reformado, porquanto 

defende perigoso precedente, qual seja, o de se facultar ao julgador, em face de um fato 

concreto, deixar de aplicar a norma cogente, por considerá-la injusta.

Com a devida vénia, foi subvertida a ordem processual, com 

expressa negativa de vigência às leis infraconstitucionais e aos preceitos constitucionais.

Com efeito, a União e o MPF deixaram de ser previamente 

ouvidos, sendo por isto, impedidos de oferecer suas contra-argumentações, restando 

assim cerceados no seu direito de defesa.

No agravo de instrumento debatem as agravantes pela 

nulidade da liminar concedida, porque expedida em contrariedade das normas que 

dispõem sobre a obrigatoriedade da oitiva prévia dos entes públicos.

De fato, a nulidade absoluta suscitada é tese que merece 

acolhida tanto pelo arrepio à lei com que foi deferida a liminar, quanto pela parcialidade 

extrema com que foi fundamentada, onde MM. Juiz a quo, sem ouvir as agravantes, 

assim arremata:

“Ao que parece, tudo não passa de uma expansão do Parque 
Nacional do Xingu, que as Requeridas pretendem promover 
via ESBULHO POSSESSÓRIO, ou mais tecnicamente, 
APQSSAMENTO ADMINISTRATIVO (sem pagar a prévia 
indenização), pois a primeira vista a área em questão não é 
tradicionalmente habitat indígena (apenas provavelmente, útil 
para expansão da reserva que já existe, esta sim habitat 
indígena reconhecido-Xingu)”.

98HM328D.1 Aw
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DO PEDIDO
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Ante o exposto, requer a Agravante o conhecimento e

provimento do presente Agravo Regimental, para o efeito de ser reformada a v. decisão

recorrida, para deferimento do efeito suspensivo, e processado o feito regularmente.

Caso Vossa Excelência assim não entenda, requer, ainda, que 

seja o presente submetido à apreciação do Egrégio Pleno para análise colegiada.

Termos em que, 
Pede Deferimento.

Brasília-DF, de maio de 1998.

CHH)—
ÍAURY JOSE DE AQUINO CARA NVLII(>

Procurador-Regional da Únião^
Ia Região

HUGO MARCJfLINQ DA SILVA
Assessor/M/ídico - OAB/DF 10.252

98HM328Da-Aw
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Parecer n° 024/98-FS
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1998.01.00.017964-0/DF 
Agrtes: União Federal e Funai
Agrdo: Agropecuária Rica S/A
Relator: Juiz Olindo Menezes - Terceira Turma co

C 3 
CD

o

L
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ro

Ementa: Demarcação administrativa de terras indígenas - Lei n° 6.001/73. 
Dec. 1.775/96, art. 2o, § 8o. Interesse de terceiro. Fazenda Mata Linda - 
Parque Nacional do Xingu. Ação de produção antecipada de provas para 
preservação de limites a qual antecede a procedimento demarcatório 
suspenso por liminar fustigada em segundo grau mediante agravo 
processado sem efeito suspensivo. Pelo não provimento do agravo de 
instrumento e prejudicado o regimental.

Trata-se de agravo tirado de ação cautelar, em que as agravantes perseguem a 
revogação da liminar concedida em primeiro grau (fls. 28/29). O recurso foi 
processado sem efeito suspensivo, de cujo despacho (f. 38) houve agravo 
regimental (fls. 54-58) ainda não submetido ao Relator (RI, art. 250).

2. No caso, foi iniciado procedimento de demarcação na pendência de 
produção antecipada de provas, cautelar ajuizada a fim de esclarecer se a 
pretensão demarcatória da Funai afetava ou não os limites da propriedade da 
empresa autora, ora agravada, que teria apresentado título bom de propriedade e 
comprovado a existência de projeto agropecuário em implementação com prévia 
aprovação da SUDAM e Funai.

3. Receosa de que os trabalhos de demarcação administrativa pudessem 
alterar a situação de fato do imóvel a vistoriar, a agravada ajuizou cautelar 
inominada, tendo obtido liminar a fim de sustar o procedimento demarcatório. 
Contra essa liminar se insurgem a União Federal e Funai, ao argumento de que 
elas e o órgão do Ministério Público não foram previamente ouvidos.

4. De direito, o terceiro poderá acompanhar, desde o início, o procedimento 
demarcatório de terras indígenas (Dec. 1775, art. 2o, §. 8o). Para esse efeito, deve



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1* REGIÃO

: JOiy _

ele ser notificado a fim de exercitar o seu direito, inclusive quanto aos fimitesfda 
sua propriedade. Sanada a falha da notificação, a demarcação poderá prosseguir:'

5. No caso, a empresa agravada quer mais do que acompanhar os trabalhos 
de demarcação e, sendo o caso, demonstrar vícios do relatório que resultar do 
procedimento administrativo, como prevê o art. 2o, § 8o, do Decreto 1.775, que 
regulamentou a Lei 6.001/73 sobre demarcação de terras indígenas.

6. Na verdade, a autora, ora agravada, entende, com provas não 
contraditadas peias entidades agravantes, que o procedimento de demarcação 
está ocorrendo com invasão da sua propriedade, cujo território já fora 
reconhecidamente declarado a salvo de terras indígenas. Diante dessas 
condições, não vejo razoabilidade no pedido das agravantes.

7. Sobre o argumento de que a liminar inaudita a ltera pars  contrariou os 
dispositivos legais que assegurariam a audiência prévia da União, Funai e órgão 
ministerial, presente o interesse indígena e o domínio da primeira, tenho que não 
se pode afirmar, sem prévia demarcação, o domínio da União de terra indígena e 
a liminar concedida não tem o condão de ofender esse domínio, se este a final for 
reconhecido em favor da comunidade indígena. Isso é tudo que orna o bom senso 
e o direito.

8. Pelo não provimento do agravo de instrumento e prejudicado o regimental.

Brasília, 08/VI/98.

2 A1017964.DOC
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1998.01.00.017964-0/MT

AGRAVANTES: UNIÃO e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
AGRAVADA : AGROPECUÁRIA RICA S/A

t o

p

fls. /P P

R E L A T Ó R I O

O EXM° S R . JU IZ  OLINDO MENEZES (Relator) : Cuida-se de 
agravo de instrumento interposto pela Fundação Nacional do índio 
- FUNAI e pela União, impugnando decisão proferida na 3a Vara 
Federal de Mato Grosso, em ação cautelar intentada pela Agrope
cuária Rica S/A, que concedeu liminar para suspender trabalhos de 
demarcação das terras indígenas do Parque Nacional do Xingu, até 
que se conclua a prova pericial realizada em outra ação cautelar 
já em andamento, de autoria da agravada, destinada à produção 
antecipada de provas.

Sustentam, resumidamente, que a decisão é nula de 
pleno direito, porque proferida sem audiência prévia da FUNAI, 
como estabelece o Estatuto do índio (Lei n° 6.001/73 - art. 63), 
e que as alusões da agravada, na petição inicial, de que a demar
cação administrativa traduz esbulho possessório, não tinham o 
condão de dispensar a sua ouvida prévia.

Processado o recurso sem efeito suspensivo, na forma 
do despacho de fl. 38, firmado pelo Juiz Tourinho Neto, então 
Relator, sobrevém a manifestação da agravada, encaminhada na peça 
de fls. 48 a 51.

A União, inconformada com o indeferimento do efeito 
suspensivo, interpõe agravo regimental (fls. 54 a 58). A Procura
doria Regional da República, instada a manifestar-se (fl. 38), 
fê-lo pelo parecer de fls. 60 a 61, opinando pelo improvimento do 
agravo.

É o relatório.
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PODER JUDICIÁRIO
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1 9 9 8 , 0 1 . 0 0 . 0 1 7 9 6 4 - 0 /M T

V O T O

O EXM° S R . JU IA  OLINDO MENEZES (Relator) : Havendo um

processo cautelar em andamento, com a finalidade de demonstrar 
não estar a propriedade da agravada compreendida nas terras indi- 
genas, correta se me afigura a decisão recorrida, mandando sus
pender a demarcação administrativa encetada pela FUNAI, até a 
conclusão dos trabalhos periciais já em curso naquele feito, 
justamente para evitar a prejudicialidadade da produção antecipa
da de provas.

não invalida a decisão, pois a urgência não se compadecia com 
tal ritual, como demonstra o despacho de fl. 38. A não emissão da 
decisão poderia levar os fatos a uma situação de irreversibilida- 
de, como demonstra o julgador monocrático (fl. 07).

situação, como se infere do teor do agravo, em que nada de subs
tancial é alegado contra a pretensão da empresa, de resto calcada 
em certidão emitida pela própria FUNAI, afirmando não haver co
nhecimento da existência de aldeamento indigena na área em comen
to (fl. 52).

mento, mantendo a decisão recorrida, e julgo prejudicado o agravo 
regimental.

0 fato de não ter sido ouvida anteriormente a FUNAI

Além disso, a manifestação prévia não alteraria a

Nesse contexto, nego provimento ao agravo de instru-

É como voto.



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA la. REGIÃO 
SECRETARIA JUDICIÁRIA 
Certidão de Julgamento

Sessão da(o) TERCEIRA TURMA

24/09/1998

Pauta ele: 22/09/1998 Julgado em: 22/09/1998 AG

Relator: Exmo(a). Sr(a) JUIZ OLJNDO MENEZES 
Revisor: Exmo(a). Sr(a)

Presidente da Sessão: Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) OSMAR TOGNOLO

Proc. Reg. da República: Exmo(a). Sr(a). Dr(a) GUILHERME MAGALDI NE'ITO 

Secretário(a): ARTUR MANOEL DE CARVALHO NUNES

AGRTE ; UNIÃO FEDERAL
PROCUR. : AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO
AGRTE : FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCUR. : CEZAR AUGUSTO L DO NASCIMENTO
AGRDO : AGROPECUARIA RICA S/A
ADV ; LUIZ CAIU.OS DA SILVA LIMA

N° de Origem: 1998.36.00.001006-4 Vara: 3

Justiça de Origem TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

1998.01.00.017964-0 / MT

Estado/Com.: MT

Sustentação  Oral

Certidão
Certifico que a(o) egrégiai TERCEIRA TURMA , ao apreciar o processo em epígrafe, em 
Sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e jülgõiLprejudicado o 
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Juiz Relator. \

Participaram do Julgamento os Srs. Juízes Cândido Ribeiro e Eusfáquio Silveira. \

Brasília, 22 de setembro de 1998

\
1

ARTUR MANOEL DEÇÁRVALHO NUNES 
Secretáricíta) ""



o m . m o d . 9 8 ( 2 0 1 )  0 1 7 9 6 4 0  

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1998.01.00.017964-0/MT
RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADA
ADVOGADO

JUIZ OLINDO MENEZES 
UNIÃO FEDERAL
AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
CEZAR AUGUSTO L. DO NASCIMENTO 
AGROPECUÁRIA RICA S/A 
LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO 
CAUTELAR. SUSPENSÃO DE DEMARCAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. 
PROVIDÊNCIA JUSTIFICADA.
1. Estando em andamento ação cautelar de produção 
antecipada da provas, com o objetivo de demonstrar não estar 
determinado imóvel compreendido em terras indigenas, correta 
se revela a decisão que ordena a suspensão provisória da 
demarcação administrativa da mesma área, encetada pela 
FUNAI — sob color de que integra o polígono de reserva 
indígena (Parque Nacional do Xingu) —, até que se ultimem 
os trabalhos periciais.
2. A falta de audiência prévia do órgão de proteção 
do índio não invalida a decisão, posto que proferida em 
situação informada pela urgência, para evitar a consumação 
de uma situação de fato irreversível.
3. Agravo de instrumento improvido. Agravo 
regimental prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Decide a Turma negar provimento ao agravo de instrumento e 
julgar prejudicado o agravo regimental, por unanimidade.

3a Turma do TRF da Ia Região - 22/09/98.

Juiz OLINDO MENEZES, Relator
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RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADA
ADVOGADO

JUIZ OLINDO MENEZES 
UNlAO FEDERAL
7LMAURY JOSÉ DE AQUI NO CARVALHO 
FUNDAÇAO NACIONAL DO ÍNDIO -• FUNAI 
CEZAR AUGUSTO L. DO NASCIMENTO 
AGROPECUÁRIA RICA S/A 
LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 
CAUTELAR. SUSPENSÃO DE DEMARCAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. 
PROVIDÊNCIA JUSTIFICADA.
1. Estando em andamento ação cautelar de produção 
antecipada da provas, com o objetivo de demonstrar não estar 
determinado imóvel compreendido em terras indigenas, correta 
se revela a decisão que ordena a suspensão provisória da 
demarcação administrativa da mesma área, encetada pela 
FUNAI — sob color de que integra o polígono de reserva 
indígena (Parque Nacional do Xingu) -, até que se ultimem 
os trabalhos periciais.
2. A falta de audiência prévia do órgão de proteção 
do índio não invalida a decisão, posto que proferida em 
situação informada pela urgência, para evitar a consumação 
de uma situação de fato irreversível.
3. Agravo de instrumento improvido. Agravo 
regimental prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Decide a Turma negar provimento ao agravo de instrumento e 
julgar prejudicado o agravo regimental, por unanimidade.

3* Turma do TRF da 1* Região - 22/09/98.
r -

Juiz OLIMGÍO MENEZES, Relator

T R. F. 4o lo- R&0',àO .
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ PRESIDENTE 
REGIONAL FEDERAL - Ia REGIÃO

DO TRIBUNAL

í\>0'j
r -

REF. PROCESSO AG N° 1998.01.00. O 4 'f <?■ G tf "C *
AGRAVANTE(S) : UNIÃO/FUNAI ,
AGRAVAI)O(S) : AGROPECUÁRIA RICA S/A c

cr>
co

..  ,í.-~

A UNIÃO, por intermédio de seu Procurador-Regional, 

designado na forma do art. 9o da Lei Complementar n° 73/93, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS TIÇA, com fundamento no art. 105,

inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, c/c o art. 541 do CPC, com a redação que

lhe foi dada pela Lei n° 8950, de 13 de dezembro de 1994, nos termos das razões em
Â
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anexo, cuja juntada requer, bem como seja o apelo admitido e determinado o seu 

processamento, na forma legal e regimental.

Termos em que,

Pede Deferimento.

Brasília-DF,,^ lj de março de 1999.

I fÃÃ. (MA 1
AMAURY JOSÉ DE AQUINO CAR 

/  Procurador-Regional da União 
/  Ia Região

1
SANDRA FERREIRA MOREIRA

Representante Judicial da União

99SF096Sb-A
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REF. PROCESSO AG N° 1998.01.00.0 é> - € > / ' / W  7
AGRAVANTE(S) : UNIÃO/FUNAI 
AGRAVADO(S) : AGROPECUÃR1A RICA S/A

RAZÕES DO RECURSO

Eméritos Julgadores,

DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo ex vi do art. 508 do CPC, c/c 

artigos 188, 241 e 496, II do CPC, vez que a intimação da União, interpôs o presente 

recurso dentro do lapso temporal.

DO CABIMENTO

O recurso ora interposto é perfeitamente cabível, com fulcro 

no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, vez que o v. Acórdão violou a 

dispositivo de lei federal, conforme se demonstrará adiante..

99SF096Sb-A
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DOS FATOS

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação 

Nacional do índio -  FUNAI e pela União, impugnando decisão proferida na Terceira 

Vara Federal do Mato Grosso, em ação cautelar intentada pela Agropecuária Rica S/A, 

que deferiu liminar para suspender trabalhos de demarcação das terras indígenas do 

Parque Nacional do Xingu, até que se conclua a prova pericial realizada em outra ação 

cautelar já em andamento, de autoria da agravada, destinada à produção antecipada de 

provas.

A Egrégia Turma Regional ao examinar o Agravo da União, 

por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o 

agravo regimental, nos termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1998.01.00.017964
0/MT

RELATOR : JUIZ OLINDO MENEZES 
AGRAVANTE : UNIÃO FEDERAL 
PROCURADOR : AMAURY JOSÉ DE AQUINO 

CARVALHO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -  

FUNAI
PROCURADOR : CEZAR AUGUSTO L. DO 

NASCIMENTO
AGRAVADA : AGROPECUÁRIA RICA S/A 
ADVOGADO : LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 
ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO 
CAUTELAR. SUSPENSÃO DE
DEMARCAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. 
PROVIDÊNCIA JUSTIFICADA.

1. Estando em andamento ação cautelar de 
produção antecipada da provas, com o objetivo de

j
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demonstrar não estar determinado imóvel 
compreendido em terras indígenas, correta se revela 
a decisão que ordena a suspensão provisória da 
demarcação administrativa da mesma área, encetada 
pela FUNAI -  sob color de que integra o polígono 
de reserva indígena (Parque Nacional do Xingu) -, 
até que se ultimem os trabalhos periciais.

2. A falta de audiência prévia do órgão de 
proteção do índio não invalida a decisão, posto que 
proferida em situação informada pela urgência, paia 
evitar a consumação de uma situação de fato 
irreversível.

3. Agravo de instrumento improvido. Agravo 
regimental prejudicado.

A C O R D A O

Decide a Turma negar provimento ao agravo de 
instrumento e julgar prejudicado o agravo regimental, por 
unanimidade.

3a Turma do TRF da Ia Região -  22/09/98.”

NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL

Preliminarmente, ao negar provimento ao recurso, o TRF/Ia

Região, abordou diretamente e de maneira explícita matéria infraconstitucional, o artigo 

63 da Lei n° 6.001/73.

Eis a redação do dispositivo:

“Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida 
liminarmente em causas que envolvam interesses de silvícolas 
ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e 
do órgão de proteção ao índio.”

A norma é cristalina.
99SF096Sb-A
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■ Trata-se de matéria de interesse indígena, fazendo-se

necessária a observância do preceito inframencionado.

O direito de defesa da União e da FUNAI foi cercado, pois 

não foram ouvidas, impedidas de contra-argumentarem.

A questão é pública, o poder é público e a parte Ré pessoa

jurídica de direito público.

Assim, o Juízo antes de concessão ou não da liminar 

requerida, tinha que apreciar a impugnação da União e da FUNAI.

A jurisprudência tem tecido o entendimento seguinte:

“Processo Civil. Indeferimento de medida liminar de 
reintegração de posse de imóvel, envolvendo litígio entre 
indígenas e brancos, sem audiência da União Federal e do 
órgão de proteção ao índio. Art. 63 da Lei n° 6.001/73. 
Legalidade do despacho. Não provimento do recurso.” (Ag. 
n° 93.01.B 1036-8/MT, rei. Juiz Leite Soares, TRF, Ia Região, 
4 a Turma).

Assim, verifica-se que a r. decisão esta viciada de nulidade 

absoluta, visto que a falta de audiência prévia da apreciação da concessão da liminar não 

foi realizada.

Ressalte-se, ainda, que alegação do Juízo Monocrático, de 

esbulho possessório ou apossamento administrativo, sem pagar prévia indenização, não 

inutiliza a exigência de audiência prévia, antes da apreciação da liminar.

exarado:

A presunção do Juízo não tem fundamento, eis o argumento

99SF096Sb-A
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“Ao que parece, tudo não passa de uma expansão 
do Parque Nacional do Xingú, que as Requeridas 
pretendem promover via ESBULHO POSSESSÓRIO, ou 
mais tecnicamente, APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO  
(sem pagar prévia indenização), pois a primeira vista a área 
em questão não é tradicionalmente habitat indígena 
(apenas, provavelmente, útil para expansão da reserva que 
já  existe, esta sim habitat indígena reconhecido -X ingú).

Tal não se pode permitir. ”

Data venia, tais colocações revela um pré-julgamento com 

parcialidade, prejudicando o Poder Público, sem mesmo apreciar os estudos da 

Administração Pública, que tem o direito constitucional de zelar pelos índios, em 

conformidade com o artigo 231 do texto constitucional, in verbis:

“Art. 231. São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e
os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá- 
las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.”
Grifamos.

Ante o exposto, requer a União seja declarada a nulidade do 

v. Acórdão ora impugnado, e caso assim não se entenda que seja conhecido e provido o 

presente recurso, para o fim de que seja o mesmo reformado, por ser a mais lídima e 

inatacável, JUSTIÇA!

Brasília-DF, JLÍo de março de 1999.
v

/  tAJÇ CUU í C  p
AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO 

Procurador-Regional da Uniáo )
Ia Reaião

c ò  v
SANDRA FERREIRA MOREIRA 

Representante Judicial da União
>ANÍ)í^
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

RECTE(S).:
PROC(S).:
RECDO(S).:
ADV(S).:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1998.01.00.017964-0/MTfREsp)

UNIÃO FEDERAL
AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO 
AGROPECUÁRIA RICA S/A 
LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA

DESPACHO: Vistos, etc.

Impugna o presente recurso especial acórdão deste Tribunal, proferido em
sede de agravo de instrumento interposto contra decisão de natureza interlocutória de Juiz de 
primeira instância.

Dispõe o artigo Io, da Lei n° 9.756, de 17 de dezembro de 1998 (publicada 
no Diário Oficial, Seção I, de 18 de dezembro de 1998), que acrescentou o parágrafo 3o ao artigo 
542, do Código de Processo Civil, que:

A rt. 5 4 2 - . . .
3 o - O  recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando in terpostos  
contra  decisão  in terlocutória  em  pro cesso  de conhecim ento, cautelar, ou  
embargos à  execução ficará  retido nos autos e som ente será  pro cessa d o  se 
ò reiterar a  parte, no prazo  p a ra  a  interposição do recurso con tra  a  decisão  
final, ou p a ra  as contra-razões ”  (grifo nosso - cf. art. cit).

Regulamentando a situação, o eg. Superior Tribunal de Justiça editou a
Resolução n° 1, de 12 de março de 1999 (publicada no Diário da Justiça, Seção I, de 18 de março 
de 1999), com a seguinte redação, verb is:

Art. I o - O s  recursos especiais in terpostos contra  decisão  in terlocu tória  em  
processo de conhecimento, cau te lar ou em bargos à  execução, bem  com o os 
a g ra vo s de instrum ento, visando a  que se jam  adm itidos, aguardarão, no 
Superior Tribunal de Justiça, a  rem essa  do especia l rela tivo  à  decisão  f in a l  
da causa.
P arágrafo  único - Os recursos a inda  não encam inhados a  este Tribunal, 
m esm o que j á  adm itidos, fic a rã o  retidos, apensados aos autos da  causa. 
Art. 2 o - E sta  R esolução  en tra  em v igor na  data  de su a  pub lica çã o  (grifo  
nosso - c f  Res. cit.).

Sendo assim, por tratar-se de hipótese enquadrável nos termos acima 
expostos, determino, em cumprimento à Resolução 1/99, do eg. Superior Tribunal de Justiça, que 
o presente agravo seja apensado aos respectivos autos principais, ficando, em conseqüência, retido 
o recurso especial nele interposto e já processado, o qual aguardará a decisão final da causa, para 
só então, se for o caso, ser apreciada a sua admissibilidade por esta Presidência.

Cumpra-se, estando os autos principais neste Tribunal ou na origem. 
Publique-se.
Brasília-DF, 27 de outubro de 1999.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

AG N° 1998.01.00.017964-0/MT

REQUERENTE
ADVOGADO:
REQUERIDA
PROCURADOR

: AGROPECUÁRIA RICA S.A.
: LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA 
: UNIÃO FEDERAL
: AMAURY JOSÉ DE AQUINO CARVALHO

DESPACHO: Vistos etc.
Compulsando os presentes autos, verifico, que o ilustre advogado 

signatário do substabelecim ento de fls. 45, Dr. Luiz Carlos da Silva Lima, não possui 
procuração nos autos (cf. Cert. fls. 59).

Assim sendo, chamo o feito à ordem para determinar que a parte 
requerente regularize a sua representação processual. Prazo de 05 (cinco) dias. Após voltem- 
me conclusos os autos para que seja apreciada a petição de fls. 79/80.
Publique-se.

Cumpra-se.
eínjprffide 1999.VTU

Juiz PlIAUTO RI BEI R' 
Presidente
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Consulta Processual

Processo: 1998.01.00.017964-0

Grupo: ag - AGRAVO de instrum ento

A S S U n t O :  Demarcatória (Arts. 9 5 0 /9 6 6  do Cpc)

A utuado e m :  2 7 / 3 / 1 9 9 8

Ó rgão Ju lgador: terceira  turma

Juiz Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES

P rocesso  Original: i 99836ooooioo6 - 4 /mt

> :V

P artes
Tipo Ent OAB Nome

AGRTE 19 UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR DF006787 HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO
AGRTE 222 FU N DA CA 0  NACIONAL DO INDIO - FUNAI
PROCURADOR MT004293A CEZAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO
AGRDO AGROPECUARIA RICA S/A
ADV/S/OAB LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA

Data Fase
15 /0 2 /20 05  16:23:03 220327
0 4 /0 2 /2 0 0 5  18:48:48 130270
0 4 /1 1 /2 0 0 4  18:28:18 220327
2 5 /1 0 /2 0 0 4  18:15:43 130270
2 5 /1 0 /2 0 0 4  17:44:08 250250

2 8 /0 9 /20 01  16:41:42 220327

0 4 /0 7 /2 0 0 0  16:40:33 20300

2 1 /0 6 /2 0 0 0  12:45:51 220316

1 1 /0 5 /20 00  13:46:02 130220

0 4 /0 5 /2 0 0 0  17:01:57 250450

0 4 /0 5 /2 0 0 0  16:58:24 180412

2 8 /0 4 /2 0 0 0  14:00:00 140500
2 8 /0 4 /2 0 0 0  08:59:39 110200

2 8 /0 3 /2 0 0 0  11:19:59 110130

2 7 /0 3 /2 0 0 0  16:05:14 110500

11 /0 2 /20 00  13:21:05 220311

0 9 /0 2 /2 0 0 0  15:59:07 180200
3 1 /0 1 /2 0 0 0  08:09:07 110200

13 /1 2 /19 99  13:00:59 110130

10 /1 2 /19 99  16:56:51 110500

AcompanhaiyPiQy Í m e nt3Ç3 O
Processual .
AcomsanhameníP® ®

PRQGESS.Q REMETIDO AO GABINETE
RROCESSQr ÇgVQfeVIR.O. PELO ADVOGADO 
PROCESSO REMETIDO AO GABINETE 
pmÇESSOiíDEVOLVIDO PELO ADVOGADO 
RROCgSSPcRETIRADO PELO ADVOGADO
1 estica Federas

PRÓCESSO REMETIDO AO GABINETE
PeticfonamenEO Efotronico

ARE^AQ.QAJSTE
PROCESSO REMETIDO A COORDENADO RIA DA 
3A. TURMA
PROCESSO DEVOLVIDO PELA ADVOCACIA
GERAL DA UNIÃO
PROCESSO RETIRADO PELA AGU
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO - UNIÃO
FEDERAL
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO 
DESPACHO PUBLICADO NO D.J.
DESPACHO AGUARDANDO PUBLICAÇÃO NA 
SUREC
DESPACHO DO PRESIDENTE 
PROCESSO REMETIDO A SECRETARIA 
JUDICIARIA 
PETIÇÃO JUNTADA 
DESPACHO PUBLICADO NO D.J.
DESPACHO AGUARDANDO PUBLICAÇÃO NA 
SUREC

DESPACHO DO PRESIDENTE

Com plem ento

DEVOLVIDO DE CÓPIA

COPIA-BRUNO DEMCZUK 
JUÍZA SELENE MARIA DE 
ALMEIDA
A AC 2000.01 .00 .067208-1/M T

UNIÃO FEDERAL

INDEFIRO
COM CONCLUSÃO AO JUIZ 
PRESIDENTE
nr. 635406 PEDINDO JUNTADA

PARTE REQUERENTE 
REGULARIZE SUA

http://www.trfl.gov.br/Processos/ProcessosTRP/ctrflproc/ctrflproc.asp 18/02/05
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Consulta Processual

Processo: 2000.01.00.067208-1

Grupo: AC - APELAÇÃO CÍVEL

A S S U n t O :  Medidas Cautelares (não especif. - Arts. 796-812 do Cpc)

A utuado em : 25 /5 /200016 :26 :43

Ó rgão Ju lgador: q u in t a  turma

Juiz Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA

Processo  Original: i 99836ooooioo6 - 4 /mt

P artes
Tipo

APTE
PROCURADOR
APDO
ADVOGADO
REMETENTE

Ent OAB Nome
19

1623

UNIÃO FEDERAL
DF006787 HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO 

AGROPECUARIA RICA S/A 
G O O Í 3 Í T R A N C I S C O  CAETANO LIMA 

FEDERAL DA 23A VARA - MG
Automático (TRF-Push)
Inteiro Teor.^ Acfodgos.
Despachos M O V | í l f e n 1 3  Ç 3  O

arac

E OUTRO(A)

Data
1 5 /02 /2005  16:23:03  
0 4 /0 2 /2 0 0 5  18:48:48  
0 4 /1 1 /2 0 0 4  18:28:18  
2 5 /1 0 /20 04  18:15:43  
2 5 /1 0 /20 04  17:44:08

Fase
220327
130270
220327
130270
250250

Jurisprudência Descrição
f l p w F ™ 13 A0 GABINETE
PROCESSO DEVOLVIDO PELO ADVOGADO

gabinete
p r ô ííÉŝ iSe^ o l v id o  pelo  a d v o g a d o

PROCESSO RETIRADO PELO ADVOGADO

2 8 /0 9 /20 01  16:41:42  

1 6 /02 /2001  16:17:26

0 1 /0 2 /20 01  17:05:56  

0 6 /0 7 /2 0 0 0  16:20:14

220327 PROCESSO REMETIDO AO GABINETE

REDISTRIBUIÇÃO POR AM PLIAÇÃO DE VAGAS 
11:,UU DO TRF (LEI N° 9 .967 /2000 )

REDISTRIBUIÇÃO POR AMPLIAÇÃO DE VAGAS
HbUU D0 TRp (LEI No g.9 6 7 / 2 0 0 0 )

70100 CONCLUSÃO AO RELATOR

0 4 /0 7 /2 0 0 0  16:44:38 20300 APENSADO A ESTE

2 5 /0 5 /2 0 0 0  17:30:05 70100 CONCLUSÃO AO RELATOR 
2 5 /0 5 /2 0 0 0  17:29:05 10600 DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

Com plem ento

DEVOLVIDO DE CÓPIA

COPIA-BRUNO DEMCZUK 
JUÍZA SELENE MARIA DE 
ALMEIDA
AO JUIZA SELENE MARIA DE 
ALMEIDA
AO JUIZ ALEXANDRE 
MACHADO VASCONCELOS 
(CONV.)

O AG 1998.01 .00 .017964
0/MT

Ao Juiz JUIZ O LINDO MENEZES

Inciden tes
Nenhum incidente encontrado para o processo pesquisado.

Petições
Nenhuma petição encontrada para o processo pesquisado.

http://www.trfl.gov.br/Processos/ProcessosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp 18/02/05
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Consulta Processual

Processo: 2000.01.00.067208-1

Grupo: ac - APELAÇÃO cível

A S S U n t O :  Medidas Cautelares (não especif. - Arts. 796-812 do Cpc)

A utuado e m :  2 5 / 5 / 2 0 0 0 1 6 : 2 6 . 4 3

Órgão Julgador: q u in t a  turma

Juiz Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA

Processo  Original: i 9 9 8 3 6 ooooioo6 -4 /mt

P artes
Tipo Ent OAB Nome arac

"PTE 19 UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR DF006787 HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO
APDO AGROPECUARIA RICA S/A
ADVOGADO G 0013450 LUIZ FRANCISCO CAETANO LIMA E OUTRO(A)
REMETENTE 1623 JUIZO FEDERAL DA 23A VARA - MG

M ovimentação
Data

0 4 /1 1 /2 0 0 4  18:28:18  
2 5 /1 0 /2 0 0 4  18:15:43  
2 5 /1 0 /2 0 0 4  17:44:08

Fase Descrição
220327 PROCESSO REMETIDO AO GABINETE 
130270 PROCESSO DEVOLVIDO PELO ADVOGADO 
250250 PROCESSO RETIRADO PELO ADVOGADO

2 8 /0 9 /20 01  16:41:42 220327 PROCESSO REMETIDO AO GABINETE

1 6 /02 /2001  16:17:26 11500
REDISTRIBUIÇÃO POR AMPLIAÇÃO DE VAGAS 
DO TRF (LEI N° 9 .967/2000 )

0 1 /0 2 /2 0 0 1  17:05:56 11500
REDISTRIBUIÇÃO POR AMPLIAÇÃO DE VAGAS 
DO TRF (LEI NO 9 .967 /2000 )

0 6 /0 7 /2 0 0 0  16:20:14 70100 CONCLUSÃO AO RELATOR

0 4 /0 7 /2 0 0 0  16:44:38 20300 APENSADO A ESTE

2 5 /0 5 /2 0 0 0  17:30:05 70100  
2 5 /0 5 /2 0 0 0  17:29:05 10600

CONCLUSÃO AO RELATOR 
DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

Com plem ento
DEVOLVIDO DE CÓPIA

COPIA-BRUNO DEMCZUK 
JUÍZA SELENE MARIA DE 
ALMEIDA
AO JUIZA SELENE MARIA DE 
ALMEIDA
AO JUIZ ALEXANDRE 
MACHADO VASCONCELOS 
(CONV.)

O AG 1998.01 .00 .017964
0/MT

Ao Juiz JUIZ O LINDO MENEZES

Inciden tes
Nenhum incidente encontrado para o processo pesquisado.

Petições
Nenhuma petição encontrada para o processo pesquisado.

.::v  ;

Emitido pelo site www.trfl.gov.br em: sexta-feira, 3 de dezembro de 2004

http://www2.trfl.gov.br/Processos/ProcessosTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp 03/12/04
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