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; ~éiP,;tftu;a DE ·c~o E 
· • TRANSFER~NCIA DE DIREITOS QUE ENTRE SI 

FAZEM, OE UM LADO. COMO OUTOROANTE 
CEDENTE, A COMUNIDADE INDÍGENA PARA· 
KATEJ~, TAMBl:M CONHECIDA COMO COMU· 
NIDADE INDrbENA DOS GAVIÕES DA MONTA· 

NHA. E DE OUTRO LADO, COMO OUTORGADA 
CESSIONÃRIA, CENTRAIS EL~TRICAS DO NOR 
TE DO BRASIL S/A • ELETRONORTE, COMO 
ABAIXO MELHOR SE DECLARA, .• · 

i 

1 

<~ S A I B A M quantos • presento ascritwa virem que 
aos seis (06) dia do mh de janeiro do •no de mll novecentos o oitenta o quBtro (1&84), da Era 
C,,lstf. nesta Cidade de Bel&n, Capital do Estado do Par4, Rupúbla Feduatlva do Brasil. em 

meu Clrt6rio na Rua Senador Manoel Banda, no. 801/11, pognto mim Tabellio, comparocenm 
partes entre ll JustBm e conbabldaa a saber: • da um lado, como Outorgante Cedente• COM UNI· 
DADE INDÍGENA PARAKATEJI:, tambfm conheck!a como COMUNIDADE INDÍGENA DOS 
GAVIÕES DA MONTANH~ neste ato reprosentada por seus líderes trlbelii, PYKREJIMOKRE 
HIRÃRE, conhecido como COTIA, casado, portador da Identidade no. 79Ji66 • PA; KAPJER 
JÕPAIPAIRE, conhecido como JOS~. casado, por111dor da Identidade no. 492.169 • PA, e 
KRUA GAVIÃO, solteiro, portador da Identidade no. 1..048.862 • PÃy todo11Hvfcolas, ora de pas 
ID{Jem por esta Capital, assistidos pelo funclon&1rio da FUNDAÇÃO NACIONAL DO l'hlonn • FU· 
NAI a Chefe do Poito MI~ Maria na Comunidade Parakateja,JOAO BATISTA ALBUQUERQUE 
RODRIGUES, braslllelro, casado, lndlgenlstl, portador da Identidade no. 386.331 • PA, e·',:, CIC/ . 
MF no. 032 776 262 -91,domlcillodo • nmdmt11 no Posto de Mão Marim•• C:.:munldade P11r11ka 

teJI. ora do passagem por Ma Clpttal, bem como pelo Dr~ ~AI MUNDO NONATO SOARES HO 
LANDA, brasileiro, desquitado, advogado, portldor·da KientJdlJde no.1288-R-107-8-0AB/P'°" a 
do CIC/MF no. 019 063 482. domlclllado e residente nesta cidada, com representação pela FU· 
NAI, lnstltuida por melo de procuraçio partlc:ular pm;sada polo Pre.kt•nt• daquela Fundação em 
12.07.83, cuja fotocópia autentJCDOO fica 11rqulvada nato C.rt6rlo para oa dovldoa flni de diroito; \' 
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\.) 1~,~ ' ~" _, :, ).tt>-.~• outr6~, o, como Outorg11d8 C.alo~II, CENTRAIS EL~TRICA8 ~ NORTE DOBRA• 
: ·-.. · SIL~A • EL TRONORTE, empre111 subildl&ria da ELETROBRÃS, com Nd1 na Cidade de Bra- 

-. , • j ! 

·. · :_síllaj.,CaJJ!tal clt Rop4blb Federativa do Bralll, no SCN, Ouadn 8, Conjunto A. Edff{cio Venln- 
-;;._. 

1 ~~--3.00Õ, co A, e e e, lnscrltll no CGC/MF sob o no. 00.367.D38/0002 -18, autorizada• •:, .. , i:~·- TJ1ufa~!;'nn, mo concenk>nirla federal de servlQOs sxibllco1 de energia elckrlce polo Decreto Fede- 
em • • 72.648, de 30 do Julho de 1973, devldDmente representada por teu bestante procurador 

CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA, brasUnlro, caado, portador da amei,. de kJen-, 
tidade no. 2.140 • OAB -PA e do CIC/MF no. 039 495 242-16, domlclliado e residente em Bres(· 
lia • DF, consoante Procureção Pública lavrada lls fls. 76 do livro 412 do C1rt6rlo do 1o. Of(clo 

\ 
..• 
' 

de Notas da Comcirca de BntSnla • DF, que fica arquivada em mfcrofllme neste Cartõrlo pera 01 
01 devidos flns di, direito; 01 presentas meus· conhecidos • dia duas testomunha1 adiante no 
meadas e ao fim 11:alnadas do que dou f 6. E, perante essas mesmas teitemunhas, me foi dito pe 
la Outorgante Cedente, dovldamento representada por sous líderes acima nomlnado1 • l' quallfl· 
mdo1. a assistidos pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO 8'1010 • FUNAI, na poam do1 funcional· 
rios JOÃO BATISTA ALBUQUERQUE RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO SOARES HO 

LANDA, Já ldenttticadoa e quallflcados. que, por conc:esd'o falta pelo Governo do Eâdo do ~ 
aos índios GAVIOES, ltrDY6s da Lei 2.035, da 09 de novembro da 1921. publlced1 no DOE de 
19 do mesmo m& a •no. couba aos mencionados lnd(genos, de origem no tronco iãtnko ligado• 
atual COMUNIDADE PARAKATEJf;, 1ldelado1 M RESERVA MÃE MARIA, no Munidpio de 
Marab4 • PA. 01 direitos de utilização de uma Ir• de tarns 11tuadll no Munlcí'plo de Marab4 • PA: 
QUE, por melo do Decreto no. 262 da 09 de fflD'90 de 1946. publlCldo no DOE do dil 11 do 
mesmo m4s e ano, aludida •1111 foi permutada com o lm6vel denomlmdo ARUMATHEUAZI· 

NHO, cujos limites, confronta96'es. dlmem6oa e altuaçt"o geogrjflca lio os seguintes: .• Elt& sitUII• 
do no Munfc{plo o Comarc1 de Tucuru(. Estado do Panl. •ntiga dree do Jwildlção do Municf pio 
de Bailo, na margem dlreltll do Rio Tocantins, que lhe fwma a frenta ocktentlll. com aproxl1111- 
damente 3.000 ml!Jtros lineares., dllde o lganpd cagancho, • montante, at4 o lganp4 Arumateua. 
d Jusante: limita m banda setentrionel pela margem eequerdli do lpra~ Arumateua, por um per· 
curso de 13.200 nu,troÍ lineares, ou duis l6guÍ1 conforme o decreto de permuta, ou o que real 
mente dor; llrnfta na banda mwkflonal pela mal'[!Om direita do lgerap6 Cagancho, num percurso 
de, tZlmbc1m, 13.200 matro1 lineares, ou o que realmente ds; llmltll m banda oriental, aos fun• 
dos, com terms e limftantes Indefinidas e nfo identtflcado1, medindo o que n11lmente der entre 11 
c:abec:olras dos lgarap6s citados, e 01 addentea geogr4flcos mencionados Informam uma 1uparf(cle 

' de goomatrla lrregul• que envolve uma aftta de cerco de 3.600,00ha (TRi!S MIL E SEISCENTOS 

HECTARES), porçã'1> Ideal vendida na forma'' AD MENSURAM'' prest:rita no artigo 1136 do Có 
digo Clvll Brasllelro.· QUE, sobra ena Imóvel, 01 ditos 1llv(coln panaram• exerçer d'eatarte, 01 
direitos de USUFRUTO das riquezas naturais ando 14 existentes, por ter-lhes sido auegurado tais 
direitos em virtude da aludida concessão feita pelo Governo do Estado do Par.t, bem como em de 
co~ncla da própria leglslaç&:, vigor.te, que considera como da petrlnk5nlo lnd{ge,. •• tarra1 por 
estes ocupadas; QUE, eae tmõvet sompre permaneceu livre e dmembaraçado de quaisquer ônus, 
atf que velo a 1111' declarado de utilidade públlca"'pelo Decruto Federal no. 78.669 de 1o. de no• 
wmbro de 1976, publicado no DOU no dia 03 do mesmo mGI •ano.com vfstuj construção d8 
Usina Hldrelêtrlc:a de Tucuru( e formação de sou reserwt6rlo, tendo sido autorlnda • Outorglld• 
Cenlondrla a promovor, dentre outras, a sua dosnproprlaçio; QUE, em razio da neconld1de de 
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utilàaçlo dWI terra, ~ a construçlo da citada usina.• Outorgada Ceulonf , . , r,,eltbrou tm- 
05.D6.19n. com Edwaldo de W.ldenllton, tamb4Sm conheddo oom Payar, ú · vlfo. nm11nnconte 
do1 (ndlo1 Gav~ no imõvll ARUMATHEUAZINHO., mro-dascrtto. um contrm, de compra e 
venda ondo houva sklo ajustada e trammlnfo em favor d1 Outorgllda., de todos OI direlto1 l111· 
rantos •• benfuitorlas exlstontfJJ IObre o dito lm6vel, bem quanto• trand'erfndl • Nt1I do direito 
de USUFRU10 das riqueza mturala N encontndlçn, tendo txRI Opa'eçlfo • ooncntL<lo pek> 
valor de Cr$•72.770JJQ (SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA CRUZEIROS)., 
paga ao rofll'ido sllvíooln atrads do Cheque no. 20.076, ncado mntra o Blinçc :.~ Estado do 
Pará S/A • AglJnclo Tucuruí; QUE, embora jd ae tiveJN como lntsgrolmente Slltkfelto1 todos 01 
direitos pouiwlmento exlQ(wls pelos 1Hv{oolas da Outorgada Cealooorio, com rtJfor~ncia aos bens 
o prerrogutl~ urlgilllrias0 ~ ainda pondonto de paOQmtnto II lndenlza.ç:ãi> correspu. ,-'unte aaa 
direitos exercidos wbro o lm6v81 ARUMATHEUAZINH0, 1' caructarlzado., m~udo em l'aia\'i'O 
11 ,x--~ ·· ·!a urra em sl; QUE, em virtude do disposto no artigo 20. pomarafo 3o. do Lei 6.001, d111 
19 da dez:ombro do 1973, • Estatuto do índio· a d&aproprku;õo dewrlo sar procodldl· medlarrut 
"remoçio desses silvi colas para outra dree equiwkmw • ont,~; ·•r' lncluslvu quanto ,. r ~:xnç&is 
ecol6glcwi"; QUE., totlavla. <lacta a potonto lncJlsponlbllldade dQ uma "4rea equlvalcmtu" ne Re· 
giío, as partes lnterossad.aa, om livro nogocJ~ção •• osslstldos polos llll'.11 procuradores judi- :,, 
houveram por bem trzmsformar a lndonlzaç,âo em esp6cle, ou ;;.Jja, drm por droe, am expnalo 
pecunldrill da dor c:orn,s,.:,ondflnte, col1S08nte artll]OI 87111 e 884 do C6dlgo CMI BriuUJ&ro, fiam· 
do ajustada a imporL~acia do Cr$-60.000.000,00 (CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEIBOS) 
como justo vuwr do satishlçl'o ah:ernatlva de tal obr'1Jtlçã'o remocJonnl, lncfulndo • llquldaç6o 
indenlzatõrla do todus os diro~ quantos ~1tualmooto pudeaem ímlstlr a oomunldad• Outor• 
91nte, espcdalmonto com rclaçóo d, bom,itorin1, ~os G rb,1uoZ01 rmtunlll vhtontes no dito 
l1116vol, abrangendo o direito dca exploraçSo u aprovoitzlmont:o do matorills peol6glcos • outros 
m:unot minerais; QUE, ajustado oese valor de lnoonizaç5o por tab bens o direitos, conforme 
TtRMO DE COMPROMISSO firmado 1m 04 de jtlnolro do 1024, G que ficara fl.tftndo parte 
intogranta desta Escritura, a Outorgada Cenioni!iria promovou o po;umooto nuste.llto i Outorgan 
te Cedente, e.la qwnlla do Ct$-60.000.000)JO (CINCOENTA MILHOES OE CRUZEIROS) do 
que dou f4, mim procetlante otrav& da entri,ga • comunlcbde de um ch8que no ,i..;lor citado, de 
no. 472764 , oomlnalmente emitido ·001 fovor desta, e sacado oontra a Caixa Econômica Fedoml 
do Pan, Ag!ncill Snr.to Antonio, nato praça do Bol6m, ruio pelo qual a rof«lda comunidade, 
ora OutorOQnto Cationte, cxmfere i Outorgzda,, por seus rapro;entanto, trlbuil, plooo, rasa, defini 
tiva, gmui e lrrevogll'll:tl quitaç&o dll lmport4íí-cla recebida, par1 nada mala preterfller rodam.ar com 
releção d quaisquer dãreltos Indenizatórios relaciollitdos ao '1ito im6vol ARUMATHEUAZINHO; 

r,· 
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OUE, em decorrfncfa do pagamento ora realizado• Outor111nte cede• tnnsfen em favor cbl 
Outorgada todos os direitos de ocupaçlo, posse, UIUfruto • demais outras pnnoptlva entlo 
exercidas sobre o 1im6val, 1 fim de que a Outorgada o tenha • dele faça uso da forma que melhor 
lhe eprouver. uma vez que aeua flc:am Nndo, doravante, todos OI dlreilto1 relacloMdol llO lm6vel, 

aaumindo noste ato a Outorg11nte Cedente o compromlm de tomar ata Escritura boa, firme, de 
paz e wlioso por si o por sous hordolro.'1, succssoros e/ou mesmo qual,quar um e.la NUt lntegnmtes 
eomunhdrios, {lo forma a mantor a Outoroi:tla scmpro a par e a uivo de quabquar dúvlJa• ou 
contestaÇÕl!i futur,.13. Comprometeu-so, outrossim. a Outorganto I respond« por todos os vícios 
rodrJttõrlon e de evtcçiío, acaeo ori3i11ários cb prosante oporuçlio. Pelo OutorpJa Ceniooorla, 
por sou ba:..tmto rrocurador, foi-me dito que 11colta o cx,ncorda com a pre5ento E5attura wn 
to<!os os seus tttmot a condlçlJos, tal como lho foi lida• se acha redigida, o que fl?, 81itlndo esta 
benta de lwpostos por tmts-se de eto ac1uisitlvo de lm6vcl destlrwdo J protluçõo, tmndormuçáo 

e transmi"110 do eoor~la e16trlca, na forme do artigo 1o. do Decnrto Lol federal no. 2.281, de 06 
de junho de 19,10 e artigo 109 do Decreto 41.019,de 28 de fev«elro de 1967. ASSIM o dtsse 
rum, outorunnm,. oeelternm e pediram-me esta, que lhes sendo lida o achoda conforme, esslnam 
com es tcltemunhns Stlvfo ~ e Raul Ferreira S6, que tamb&n ouviram ler, ptnnto mim. Antonio 
Carlos Cunh<", ese1·cvente Jurementado, que a datJlografel sob minuta. (aa). PYREJIMOKRE HI 

RÃRE • KArJER JÕPAIPAIRE • KRUA GAVIÃO• JOÃO BATISTA ALBUQUERQUE RO- 

DRIGUES - RAl~,,u:oo NONATO SOUZA HOLAND~ ~ CON .-. <~~t~O zazTz;r 
BRAHUNA • SUvlo ,l5 • Raul Fornlnl Sf. Nado mais. Eu,.. • ••.• ~ •.•••••• _._.e;._ .. _ , . 

' 
escrevento autorb:odo, subscrew e anlm em pilbllco e raso, t» lrnpeJlmento ocmloool do 

Tnbelifo.· •. • •••• : •.•••. :;.~~~~~;~~~~~~ ·.-;1;,~-~~~~~~~ . 
Bol6m, oe de Janeiro de 19S4 

Beuistro .Espocial de "Títulos o. DocumeRtos"' 
2.' O F t C J O 

....,_.., 

fJt.1/c. qlam,c" .l!oKa m.~,,.-' 
Eacrevente .Juramentndt1 -· ~.,,,.. 

'· '· 
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CERTIDÃO %iit1/Jio;~ DE CES - 
~ E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS, 

QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO,CO 

MO OUTORGANTE CEDENTE, A CDMUNIOA 

DE INDÍGENA PARAKATEJÊ, TAMB~M - 

CONHECIDA COMO COMUNIDADE INO!GE~ 

NA DOS GAVIÕES DA MONTANHA, E DE 

OUTRO LADO, COMO OUTORGADA CESSIO 

NARIA, CENTRAIS EL~TRICAS DO NOR 

TE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE,CO 

MO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:- 

DA 

-- 

SAIBAM quantos a presente escrit~ 

ra virem que aos seis (06) dias do mês de janeiro do ano de 

mil novecentos e oitenta e quatro (1984), da Era Cristã, nes 

ta cidade de BelFlm, Capital do Estado do Pará, República Fede 

-~ativa do Brasil, sm meu Cartório na Rua Senador Manoel Bara 

ta, n9B01/ll, pere.nte mim Tabelião, compareceram partes entre 

si, justas e contratadas, a sabsr:-de um lado, como outorgan 

te cedente a COMl!~JIDADE IND!GENA PARAKATEJÊ, também conhecida 

corno COMUNIDADE INO!GENA DOS GAVIÕES DA MONTANHA, neste ato - 

representada por seus líderes tribais, PYKREJIMOKRE HIRARE,c~ 

nhecido como COTIA, casado, portador da identidade n979 .556 - 

PA; KAPJER JÔPAIPAIRE, conhecido como JOS~. casado, portador' 

da identidade n9492.159-PA. e KRUA GAVIAO, solteiro, portador 

da identidade n'i'l.048,652-PA, todos silvícolas, ora de passa 

gem por esta Capital, assistidos pelo ;uncionário da FUNOAÇAO 

NACIONAL DO !NOIO-FUNAI e Chefe do Posto Mãe Maria na Comuni 

dade Parakatejê, JOAO BATISTA ALBUQUERQUE RODRIGUES, brasile~ 

ro, casado, indigenista, portador da identidade n9385.331-PA, .. 
e do CIC/MF n9D32.775.262-91, domiciliado e residente no Pos- 

to de Mãe Maria na Comunidade Parakatejê, ora de passagem por 

--· -·" 

/ 
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ssta Oapital. bsm como pslo Dr. RAIMUNDO NONATO SOARES HOLAN 

DA. brasileiro. desquitado, advogado. portador da identidade 

n91288-R-107-B-OAB/PA, e do CIC/MF n9019.063.482, domicilia 

do e residente nesta cidade. com representaç;o pela FUNAI. - 

instituída por meio de procuração particular passada pelo 

Presidente daquela Fundação em 12.07.83, cuja fotocópia au - 

tenticada fica arquivada neste Cartório paro os devidos fins 

de direito; e. de outro lado. como outorgada cessionária,CEN 

TRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A-ELETRONORTE, empre 

sa subsidiária da ELETROBRAS, com sede na cidada de Brasília, 

Capital da República Federativa do Brasil, no SCN, Quadra 6, 

Conjunto A, Edifício Venâncio ~DOO, Bloco A,B e c. inscrita' 

na CGC/MF sob o n900.357.038/0002-16, autorizada a funcionar 

coma concessionária federal de serviços públicos de ener 

gia elétrica pelo Decreto Federal n972.548, de 30 de julho-.....,. 

de 1973, devidamente representada por seu bastante procura - 

dor CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA, brasileiro, casado,po~ 

tador da Carteira de Identidade n92.140-0AB/PA e do CIC/MF - 

n9039.495.242-15, domiciliado e residente em Brasília-DF,co~ 

soante procuração pGblica lavrada is fls.75 do livro 412 do 

Cartório do 19 Ofício de Notas da Comarca de Brasília-DF,que 

fica arquivada em microfilme neste Cart6rio para os devi 

dos fins de direito; os presentes meus con~8cidos e das duas 

testemunhas adiante nomeadas e ao fim assinadas do que dou 

fé.E, perante essas mesmas testemunhas , me foi dito pela o~ 

torgante cedente, devidamente representada por seus líderes 

acima nominados e qualificados, e assistidos pela FUNDAÇAO ..!-.... 

NACIONAL DO !NDIO-FUNAI. na pessoa dos funcionários JOÃO BA 

TISTA ALBUQUERQUE RODRIGUES e RAIMUNDO NONATO SOARES HOLAN - 

DA, já identificados e qualificados, que, por concessão fei 

ta pelo Governo do Estado do Pará aos Índios GAVIÕES, atra - 

vés da Lei 2.035, de 09 de novembro de 1921, publicada no 

DOEde 19 do mesmo mês e ano, coube aos mencionados indíge 

nas, de origem no tronco étnico ligado à atual COMUNIOADEP~ 

RAKATEJÊ, aldeiados na RESERVA MÃE MARIA, no Município de M~ 

rabá-PA, os direitos de utilização de uma área de terras si 

tuada no Município de Marabá/PA;QUE, por meio da Decreto n9 

252 de 09 de março de 1945, publicado no DOE de 11 do mesmo 

mes e ano, aludida área foi permutada com o imóvel denomina 

do ARUMATHEUAZINHO cujos limites, confrontaç5es. dimens6es e 

situação geográfica são os seguintes:-Está situado no Municí 

pia e Comarca de Tucuruí. Estado do Pará antiga área de ju - 

a:: ,wa.· 
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risdição do Município ds Baião. na margem direita do Rio To 

cantins, que lhe forma a frente ocid8ntal, com aproxirnadame~ 

te 3.000 metros lineares, desde o Igarapé Ce g e n ch o , à montan 

te, até o Igarapé Arumateua. à jusante; limite na banda se - 

tentrional pela margem esquerda do Igarapé Arumateua, por um 

percurso de 13.200 metros lineares. ou duas léguas conforme' 

o decreto de permuta, ou o que realmente der; limita na ban- 

·...,-t'a meridional pela margem direita do Igarapé Cagancho. num - 

percurso de, também, 13.200 metros lineares. ou o que real - 

mente der; limita na banda oriental, aos fundos, com terras' 

e limitantes indefinidas e não identificados. medindo o que 

realmente der entre as cabeceiras dos igarapés citados. e os 

acidentes geográficos mencionados informam uma superfície de 

geometria irregular que envolve uma área de cerca de 3.BOOha 

(TRÊS MIL E SEISCENTOS HECTARES), porção ideal vendida na 

forma "AD MENSÚRAM" prescrita no artigo 1136 do C6digo Civil 

Brasileiro. QUE, SQbre esse imóvel, os ditos silvícolas pas 

saram a exercer d'estarte, os direitos de USUFRUTO das riqu~ 

zas naturais então lá existentes, por ter-lhes sido assegur~ 

do tais direitos em virtude da aludida concessão feita pelo ..••...•. 
Governo do Estado do Pará, bem como em decorrência da pró 

pria legislação vigente, que considera corno de patrimônio in 

dÍgena as terras por estes ·oc1upadas, QUE, esse imóvel sem - 

pre permaneceu livre e desembaraçado de quaisquer ônus. até 

que veio a ser declarado de utilidade pública pelo Decreto' 

Federal n978.659_de J9 de novembro de 1976. publicado no DOU 

no dia 03 do mesmo mês e ano. com vistas à construção da Usi 

na Hidrelétrica de Tucuruí e formação de seu rsservat6rio, 

tendo sido autorizada a outorgada cessionária a promover.de~ 

tre outras, a sua desapropriação; QUE, em razão da n e c s s s f d e 

de de utilização dessa terra, para a construção da citada 

usina, a outorgada cessionária celebrou em 05.06.1977. com - 

Edwaldo de Waldenilson, também conhecido como Payaré Gavião. 

remanescente dos Índios Gaviões no imóvel ARUMATHEUAZINHD,r~ 

tro-descrito. um contrato de compra e venda onde houveré si- 
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do ajustada a transmissão em favor da outorgada, de todos os 

direitos inerentes às benfeitorias existentes sobre o dito - 

imóvel, bem quanto à transferência a esta do direito de USU 

FRUTO das riquezas naturais lá encontradiças, tendo tal ope 

ração se concretizado pelo valor de Cr$72.770,00(SETENTA E 

DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA CRUZEIROS), paga ao referido' 

silvícola através do Cheque nQ20.075, sacado contra o Ban 

co do Estado do Pará S/A-Agência Tucuruí1 QUE, embora.jã es- ~-- tivesse como integralmente satisfeitos todos os direitos po~ 

sivelmente exigíveis pelas silvícolas da outorgada cessioná 

ria, com referência aos bens e prerrogativas originárias,re~ 

tau ainda pendente de pagamento a indenização correspondente 

aos direitos exercidos sobre o imóvel ARUMATHEUAZINHD, já c~ 

racterizado, sobretudo em relação à própria terra em si;QUE, 

em virtude do disposto no artigo 20, parágrafo 39 da L~i 

6.001, de 19 de dezembro de 1973, - Estatuto do !ndio - a de 

sapropriaç;o deveria ser procedida mediante "remoç~o desses 

silvícolas para outra área equivalente à anterior. inclusive 

quanto a condiç&es ecolÓgicas"1QUE, todavia, dada a patente 

indisponibilidade de uma "área equivalente" na Região, as 

partes i n te r e s s a d as • em 1 i v r e n e g o e i a ç ão • as s 1 s ti d as p e 1 os -- 

seu s procuradores judiciais, houveram por bem transformar a 

indenização em espécie, ou seja, área por área, em expressão 

pecuniária de valor correspondente, consoante artigos 879 e 

884 do C6digo Civil Brasileiro, ficando ajustad; a import~n 

cia de Cr$50.000.DDO,OO(CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS) como 

justo valor de satisfação alternativa de tál obrigação remo 

cional, incluindo a liquidação indenizatória de todos os di 

reitas quantos eventualmente pudessem assistir à comunida 

de outorgante, especialmente com relação às benfeitorias, a 

cessoes e riquezas naturais existentes no dito imóvel, abra~ 

gendo o direito de exploraç~o a aproveitamento de materiais' 

geológicos e outros recursos mineraisJ QUE. ajustado esse v~ 

lar de indenização por tais bens e direitos, conforme TERMO 

DE COMPROMISSO firmado em 04 de janeiro de 1984, e que fica- 
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rá fazendo parte integrante desta Escritura, a outorgada ces 

sionária promoveu o pagamento neste ato à outorgante cedente, 

da quantia de Cr$50.000.000,00(CINCDENTA MILHÕES OE CRUZEI 

ROS) do que dou fé, assim procedente atrav~~ da entrega~ co 

munidade de um cheque no valor citado, de n9472754, nominal - 

mente emitido em favor desta, e sacado contra a Caixa Econômi 

ca Federal do Pará, Agência Santo Antonio, nesta praça de Be- 

~ém, razão pela qual a referida comunidade, ora outorgante c~ 

dente, confere à outorgada, por seus representantes tribais. 

plena, rasa, definitiva, geral e irrevogável quitação da im - 

portância recebida, para nada mais pretender reclamar com re 

lação à quaisquer direitos indenizatórios relacionados ao di 

to imóvel ARUMATHEUAZINHO; QUE, em decorrência do pagamento - 

ora realizado a outorgante cede e transfere em favor da autor 

gada todos os direitos de ocupação, posse, usufruto· e demais' 

outras prerrogativas então exercidas sobre o imóvel, a fim de 

que a outorgada o tenha e dele faça uso da forma que melhor - 

lhe aprouver, uma vez que seus ficam sendo, doravante. to dos 
~· .. ·. 
;, f·. 

os direitos relacionados ao imóvel, assumindo naste ato a ou 

torgante cedente o compromisso de tornar esta Escritura boa,- -- firme. de paz e valiosa por si e por seus herdeiros, sucesso- 

res e/ou mB~mo quaisquer um de seus integrantes comunit~rios, 

de fo1ma a manter a outorgada sempre a paz e a salvo de quai~ 

quer d~vidas ou contestc~;es futuras. Comprometeu-se, outros 

sim, a outorgante a responder por todos os vícios redibitó - 

ri o s e d e e vi e ç ã ~ • a c as o o ri g i n á ri os d a p r e s a n t e o p e r a ç ão • P e 1 a 

outorgada cessionária, por seu bastante procurador, foi-me d~ 

to que aceita e concorda com a presente Escritura em todos os 

seus termos e condições, tal como lhe foi lida e se acha redi 

gida, o que fiz, estando esta isenta de impostos por tratar - 

se de ato aquisitivo de imóvel destinado à produção,transfor 

maçao e transmissão de energia elétrica, na forma do artigo - 

19 do Decreto ,'ederal n92.281, de 05 de junho de 194D e arti 

go 109 do Decreto 41.019, de 26 de fevereiro de 1957. ASSIM o 

disseram, outorgaram, aceitaram e pediram-me esta, qu~ lhes 
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sendo lida e achada conforme, assinam com as testemunhas Sil 

vio Sã e Raul Ferreira Sá, que também ouviram ler, perante 

mim, Antonio Carlos Cunha, escrevente juramentado, que a dat! 

lografei sob minuta.-(aa)PYREJIMDKRE HIRARE - KAPJER JÔPAIPAI 

RE - KRUA GAVIAD - JDAO BATISTA ALBUQUERQUE RODRIGUES - RAI 

MUNDO NONATO SOUZA HOLANDA - CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHU 

NA - Silvio S~ - Raul Ferreira s~. Nada mais.~Eu, Antonio CaE 

los Cunha, escrevente autorizado, subscrevo e assino em pÚbl_b..... 

coe raso, no impedimento ocasional do Tabelião.-EM TESTEMU 

NHO(está o sinal pÚblico)OA VERDAOE.-Belém,06 de jdneiro de - 

1984.-Antonio Carlos Cunha-Escrevente Autorizado.-Era o que - 

se continha e declarava em a referida escritura, que bem e 

fielmente transcrevi de seu próprio original, ao qual me re- 

porto e dou fé.-ExtraÍda por certidão, a pedido de pessoa in 

teressada, em 11 de julho de 1989 .-Nada mais.-EU,Q.a..~...,g ~ 

f:)Q'l.-,<:i,.LA dl,o,,, .(QQA\co,., ,Escrevente Autorizada, subscrevo e 
assi~ em público e raso, no impedimento ocasional do Tabe 

lião.-------------------------------------------------------- 

Belém, 11 de julho de 1989. 
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