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CENTRAIS EL!:TR!~fiS DO NORTE ro !lP.ASIL s .A - ELE~RTJ.;, cu 

prosa subsidiãria da ELETROBRAS, coa eode em Bras!lia DF no SCN, Quadra 06 

Conjuhto A, Edif!cio Vonê.ncio 3.000, Blocos!,! e f, inscrita no CO~-MF sob 
o ne 0035?038/0001-16, autorizada a funcionar coso concessionãria federal 

de serviços pdblicos de energia elitrica pelo Decreto Federal ne72.548, de 

30.07.73, vera, roepoitosaiuonta, atravbs de sous advogados infra-assinados ( 

ut mandato), dirigi:r-se a V. Era., no sentido de p:~opor s presente AÇ1.0 ~ 
E.EINTEGRAÇÃO DE~ contra o silvíool~~ ~ \'ALDEIUI.501;,-yuc ta.~ 
b6r.a atende pe~o nome de "~ ~", ocupandÕ, atuallllent·õr-ruõ"ib.snte vi~ 

lôncia, e a t!tulo clandestino o preoãrio, a sorte de terras denominada 

"ARUMATll.UAZINHO", ). margem direita do Rio Tocantins, entre os igaraplis ''CA 
GAN.mro:.:. e "AllU!U.TElJAZIRHO", bem ~ssim contra Gôitl1NIDADE INDiõENA-- Dv"S õl::::) 
@~, Ànstalada na Reeerva Ind!gena "Mão-Maria", localizad;-i·raãrgem--ttirc_! 

ta da antiga rodovia PA-70, no sentido ~arabl/Imperatriz, prccisamento no 

x~ 03() da moncionada rodovia, tendo em Tista o disposto nos arts. 493, III 

o seu par&grafo ~nico, 499, 506, 507 e 523, todos do cSdigc Civil Brasile.!, 

roem vigor, corabinados com os artigos 924 a 931 do C6digo de Processo Ci 

vil vigente, bem quanto em virtude das razõo~ de fato o dEI direi to a seguir 

e:ipostas1 

1 

1 
~ 

1- Dentre as atribuições e encargos que lhe fora~ coraotidos' 

por lei, oomo uina d.as entidades oficiais incumbidas de dar CUlllprili'ento ao 

progrSJitB nacional de exploração dos recursos hidronorg~ticos doPata, a ELE 
TROMORTE, no desempenho de tal mister, tem h sua conta a rosponeabilidede 
de efetuar o eproveit!l,lilento de energia dos mananciais do &gua da Região A.m_! 

zÔnica, visando olirainar a atual dependência d.a economia nacional era rel_! 

ção aos derivados do petr6leo, assWllindc, co~ esse prop6sito, a exocução,era 

ânbito regional, dos serviços inerentes h produção, traneraissão e tranefo:r 
raaçãD de energia elltric• de alta tensão, co~ atuação circunscrita ao Est_! 

do do Par!, J.ma~onas1 ~ara.nnão, Mato-Grosso, ~ore o Rondônia o mais ainda 

aos Territórios do ~raap6 e Forairaa. 

~- No o~crcício do tais ati~idades, ligadas à concessso que 

lhe :foi 01.1.or,rada pela Uni'ii.o, na forrr,a do art. 8~, inciso XV, alínea "b" da 

Cont'ti t'..ll ':r:c i:. i:c.ri.1 er. V~f"or1 e dos arts, 139 e 150 do C6digo de 1gs.1es ( D!_ 
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. -.,i·to n" 24• 643/34, con' ae 111oê.11'1 ca.çÕc6 que lbt or,r, introdu:.:i i..: l,o;;r: ~< 
-,t•;l"Loi nO 3. 763 do 25. ic.ai, e pelos !Jocretoa N nç 35,851 do 16.07 ";4f1s.~l·fJ9/ _ \O 

de 26,02.1957), a ELETRONORTJ,;, apl'5a a aprovaçi;i.o d.o Projeto polo C'~ar\arnr,o , 
Naoional de lguas o P1norgia il6trica - llN!EE, foi autoriz~da a co trui~/'~J- ,/' 

# PARI" ,,. 
a1n• Ji11dreHltr1oa do '1'uc~rui1 no guni.01.pio dill 'l\iouru1, noil.h Eutlld01 -'lliP.! 
cidade do eoraç'ão do oito ~ilhÕoe de kiloV11.tts1 deeiinada a suprir o ~eroaõ.o' 
do consumo de Beléra e prover o ~at~do do Par& da on~rgia noooes!ria so dose~ 
volvi~onto do sua economia, al6in do fornecer ao Nordeste, cm sietoroa intcrli_ 

f'a.dc cem aquela rogiÍio, os evcnwals oxccdoritoe do produçeo·, que vcnh11111 • ser 

considerados indispona,vois l complomontação de aeu acasteci~onto. 

3- .A grandioeid11,do does11, obre., que tem sua conclusão previste ' 

pare. dczc:ab:ro do ano vinc.ouro,.st> rigidaroontC: obsorvados os o:ronoE:Te..,.,s 
conetru9io estabelecidos, - podo sor est!mada, ass!m1 não s6 e~ r~~ão e.e 

inog!vol importância pera a economia çstadUal como tarobôm para a prõpria eco 

( 

nomie nacional, se~ olvidar-se, por outro la.no, os incont!voia beoeficios que 

adviria, e partir de sou funcion~~ento, como corolário natural d.a valorização 

do bom9!il pelo progresso. 

.•. 

4- Proocupedo o!il a:ponae ver aatii.:fei taa suas ambições J>CSl'loais, 

ainda quo fllll p:rojuizo do intoresso pi1blico, o Suplicado, Eà.ivaldo Õ.E Va'\.t'.~ni} 

eon, que tamb&l atondfl palo nome de 1'P.A.IAU 0.A.VIlO"• v.alenêl.o-ee do BUa condi 
ção de ailv!cola, muito embora já detentor de razo!vel ex-eu ~e esclarocim~nt.o 

o c~vili~açêi:>, resolveu interdit~,. no dia 07,12,83, mediante erneaç9s e p~r 
meio no ~iolência, o• trabalhos de extração do materiai~ gool6gicos ( casca 

lht>B e e.reia)~ que vinhllnl 11enê.o retirados de uma 11ãroa de cmp:rôetir.io" loc1c.li- 

2,a~ no 1&6vel ".A.rumatouazinho", pa:ra utilizaçâ.o nas obras dll CODBtrur/éo ci 

vil da 1"efcrid.a Usin~t r.~õéando inclusive a munir-se de arma do fogo p~re ex 

pulsar os oper~rios e instalar-se no local, &lilcaçando de raortc a todos quan 

~os porventu.ra se dispusessem a ll :retornar, alega~do, par& asse ato ae inco.!!. 

neq'1~ncia., que as di tae terrae serialll de sua propriedade, 111ae que, não obE1t.~ 
te ~~sa, seu valor teria deixado de so:r incluido no montante da indenização 

que >.· .• ~ foi 1>aga pEllaa ben!llitoi-iae enc:ontradae na !roa e ])elo direito deus~ 

fru.ti\ dos recursos natural, então l! porventura existentes, na ocasião cm que 

el.e :prSprio, - com a- d~vida aaeietência da FlTNA.I, - transmitiu tais 'benfr-i to 

ri~s e dir~-to ora favor da Suplicante, por rucio do instrumento particular de 

vcnd.a. e compra cm aneico ( ])oc. nª O 'Ri ) • 

-- 
5- Conquanto jl n'io roai11 inte52"ado ls. cor.11.mida.d.o doll "Gaviões", 

àa qual, na {poca., Juntamente com aua fBlll!li3, era o \1nico rOlilane~ccnte ne 

!ro1' "]l.l"Wilatouazinho" 1 J>Ois q,uc os l".omais rer.idiem, como ainda rosidcci, - na 

ru!?.c-rve iJ1C.ÍE!)na ê.e "!,'.âc-J.laria", li marg011? direi ts do Km p30 da rodovi2 BR 322, 
no i;.cn'l:.id.l.) l,ie.rabl/lrapcratriz, o suplics.do, Edivaldo dt Valdcnilson, ep6s per 
potTado ~ eabulbo, consogt.tiU a adesão de todo aquele grupo tribal, consolid8:!l 

ào, aai,im, o ato de usurpação poascss$ria. 
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con~·,:iucncia a parali:Sai;ão· parcial d11.e c-'"rer 
•" . .i,.s!.iJI• indmoros prcjuizoe do elevad!seiml!. monta, gue vão desde cnc.e 

0 
ponalid.ados contratuais, at6 roporcuseõve pecunilriaa provoniento 

monto oxtorno obtido para a realização da obra, ostas com diroto rof 
Balança de l'age.men los Nacional, indflpendentemonte de ou troe corapromieso 

cimento de energia gue têm como referônoia a conclusão da 

' 1 • 
1, 

de 
I! 

1 

na ime- 
li f'e rraa 

·' 

r 
i- A urgência, poia1do reetituiç~ d.a posso eeb~lbada está 

diat~ necessidade do rocrintinuação doe trabalhos paralisados, como dnica 
do fa~or eficazmente coesa.r os projuizos advindoe do esbulho praticado, jã 

ossos projuizos so vão avantajan~.o1 ao correr do tempo, o se tornando cada 
mo.ia irrope.rã.veis, na medida em que os Suplicados, d.o outro lado, nem:. sequer 
té:1 coné!.içÕos d.o r1>ssarci-los, que...'110 con:firraac'.e a proced.Êmcie. ô e s t a J.ç"éo. 

que 

'7CZ 

'i 

8- ~ pose~ como !!!9., nol'lilal e legit:iJillllilente exercida pol6 SUPLI 

e.ANTE, atli quando dela não dosti tui~..a, l força, polos Suplicados, ovidenciave.-s e 

pela pe:n:iancnte presença, na !roa que foi objeto do osbulho, e.e m~quinas e oporã 

rios atuando a ecu sorvi90, na extração de cescalho e areia empregados na constl';!_ 

çe.o da Usina, A posso, como DIREI'l'O lidiroe.ment<, consqui e to.do pelo. postulante, foi 

e~~~:l:!'.~e __ ~--1:.s_:?_o elo <:'P.=::eçã_o de compra e v~nds realizada com o Suplicado, BD! - 
Vl.LDO D:E. VJ.LDEIHIBON 

I 
por meio é'.o j{ cite do instrumento perti cu Is r , ce l cbr-ado or.. •j 

05.06. 77, em- que este foi dovidaroento assistido p eâ a FUNDAÇÃO NACIONJ,L DO lNDIO ·· 

FUNI.I, como org'ã.o tutcleé!.or dos direitos e interesses indígenas, 

/· ., - 9- Enquanto a Suplicante se irai tira reguler,aonto na~osse de !real 

cm fr,.cc de compra e vende celebrada, - esta, ali&:,, cm CEr!ter scbstitutivo c',l 

ume. mec.ide. i,xpropriat6ria, porque o im6vel se ecbavi;, d.entro outros, dec Lar-e do dfi 

u ti li d.ade p\1blica pelo Decreto :F'od.eral nG ?8, 659, do 01, Ú.19161 publice c'.o no 
n.o.u do die três ( 3) do raesroo mês o ano, coa vistes i construção da Usina e for 

me.çã.o de seu rescrvst6rio, - mantendo-se, nessa posse, doede 1911, e atli quando 
csbulhada, do outro lado, o Suplicado, EDIVALDO DE VALDENIISON, tão logo celebre. 

da a dite compre o vend.!.1 desfez-se espontaneemcnto de posse que entio exercia .. - . 
~l, e que houvera transforiào !,. postule.n.te, aband.onendo-o, oro ca- 

r~tor definitivo, at6 sua reconquiste. pela forçe., 

i 
1 

10- A posso, e.li!s, segundo o artigo 493, incieolll do C6digo Ci- 

vil, "e.dquir()-BO por qualquer dos modos de aquisinão em·,,gcra.l ", dentro elos 1,. 

COMPRA E Th'NDA e II OCUPAÇÃO, a primeira como~ JURlDICO o e. segunda como _P'l'9, 

c'.e que justllll!entc provioraro os e.irei tos da Supli cente, Alliro disso, a comp r-a 
e 

venda colobrade com o Suplice.do em nacl: se manteve inc'.ifcrente ac s cancncs esta- 
foi 

-· bclccic\oa para a validade dos atos jurídicos cm geral, uaa vez que seu valor 
& JU ste.c'.o com base ef.'. parêr.otros ~.e, s..-p.lieçê.c pele pr6prj z FUNJ.l, rcelizade., 
pertir d.e inforr.ieçõcs prostacles polo Supli cac'.o, EDIVJ,LDO DE VALDF..~ILS05l, 1 confor 

mt> se é!.eproenc.c do documento oro anexo ( ó.oc n' ,.:;) , som emb2.rro de que essa 
e 

\\ ', 
', , .. - 
·' 
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por•ção foi roali11ada, desd.e a sua origor.1 atl aua conclusêo, m '\e a :;-'f,, \." 

va00 porrnanonto asaistônc1a daquola Fundaçio~ que, afora• av~ ij e~~ida, 
t11111b&i pnti a1pou do ):'Qaibo d.11 ad1,mt r · "'to 1ndeniutt5rio fiz,., oni' ()-{~j;ii,. 
cado tm1 07 .Ol, 17, (Doe. n1c4), bom 001110 do prt5prio in11trurnonto p·arti · · ~ ÍI. -, · ~ WÂR vond.a e compra j§. 111oncionado, , 

- ,. 
·º 

ll- Não b11ste.sse isso, eseo 111esmo dD°CUlilonto de infortlleçõcs, P!:, 

la FUNAI, dos valores oatimsdos para a inden!~ação das bonf~itoriee e di~o1\o6 
então exercidos polo Suplicado, sobre o imdvel ora qui:-stão (Doe, nV ( \, j! ci ~ 
do), j~ deixava mais do que prenhe do razões o pleito agora fo:rt.lulado pela Su 
pli ct,.nto, ao a:firme.r: 

clusivo ~ ri9ue:1.e~ naturais~~ tat',as !:! / 
"OutroBESim, cw.pre-nos esclarecer e. V. S a. 

que, oiz valorc1;1 acime incluen, o 'dirc,i to ~ us11 fru t<?_ ~- 

~s _torra$ existentes', ga.r!Ultido pelo Artigo 22 o 
segu.1.n hs do !ST.ATU'JX) ~DIO, b11i:r.ado pela Lei u26.001, f 

i 
1 

de 19 do do~enbro de 1973 - .!?.~~~ ! ELETRONOR~i 
~ razeo ~ ~ transferênci~ pare. ~ loce.liclado. ti ( ºª 
grifo11 são nossos}. 

',:. 

I 
I 

l~- Tal doC\llllento deixe. evidente quc1 

a) O preço pago pela Suplica.nta, a título 

de indeni11,aç'io pelas ben' · +orias e ~ 
rei tos do Suplicado, abrangeu tudo qu922 
to lhe serie devido tllll 'Virtude do Lei1 

.. .., 
b) Com os direitos de usu:fruto d.as riquc - 

zas e utilidades naturais existentes ne.s 

ditas torras, o Suplicado tan,bl~ tre.nsml 

.tiu \ Supliacnte s~~~ direitos do pocse 

sobre o im&vel, tanto que o referido do 
CUl!lonto deixe. patente haver ocorrido, na 

~pocs, E.Ua transfer€mcia para outra loc_!!: 
lidado. 

13- Conquf!ato ciosa da inteireza e consistência de aoua dirci 

toa, s Suplicante, sob a promência de incont!veié proJuizos decorrentes do e~ 

bulho :p:i:aticado, J)rocurou, at6 em ra:i;ão disso !llee1110, compor eJnigaveltuonte a ' 
situação, prontificando-se e pagar ao Suplicado indenizaçeo por eventuais di 

reitos decorrentes da posso antee exercida sobre o im6vel, mas este nem as - 
flim ao mostrou sons:!vel l proposta de acordo que lh,:i foi fd ta, niio restando, 

sscii;., li Postulante, outro meio senão a 'Via judicial do :r-epal"açãa do esbulbo 
sofrit10, tanto mais porquo não se poc.(. admitir qu e U';\!i. obre ct· t:;.-a!'lht' v-..1lto 

se veJa parali~da polos capr-ã cue s de: ure ci~aà'.ão. 

14· l'í.lo qull?lto i'icott der.ionstrado ao longo deste potiçâo, pro 

v,.F.os ficara.~, toêos e e :roquiSl tos J.c.;eis ind.ispc,ns~'ll'c1s 1' rl.~tauração doe o:i.i 

:rE:itoE" eia Su:plicarit1; ~ ear&tor lic.1.nar, ccrao sojarilt 

'· .. _~ .. . ' .... 
'·1' ~ ... ~ ... ~ . ..•.... fi •. -..-. • r' · .- .. ' ·· r 44:w~,i'-•~ 
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b) O eebulbo pratioado pelos ··rõu "• como evidenciado no 

telex qLte o Preeidonto da Etnr,resa ~uplice.nte enviou 
llO Presiclcntc de FUNAI, solicl tando providíinciaà no 

sentido de compor os intereooi,e era li t!gio ( Doe nº 

( 1; 

e) #. da.ta do csbulho, 07 .12.83 , portanto de duração • 

r,'ão sapc r í.o r e ano e é.i.::.; 

, d) A perda da posso, COlilO decorrência da caracteriz&ção 

do eabulho, 

15- A propiSsi to diz o artigo 92!> do CcScigo de Processo Cinl 

vigontos 
"Estando a petiçê.o inicid devidamente instruída, o 
juiz deferirá, sera ouvir o rEu1 a oxpodição do m8:!:!. 

d.ado liminar de manutenção ou de rcintogTação;,,." 

,, . ,. 

•! 1 ~· ' 
r . ·~ 

&r'.:. .", ,,· 
:~:\.;. -- 16-Em vista, portanto, das ri,.zõcs de fato e do direito e.xpen<\:c_ 

das, ;requer-ao, respeito aamente 111, V, - 

l, 

a.) A concosF':'. d.a liminar requerida., ~ .,,!cpcndcn temente• 

da oi taçiio dos Suplicados, a de jLtstifi caçio prhia.l 

~) O cwnprimento á., ••. ir.dnar atrav6s do precat.5ria p ar-a 
a Comarca de TUcurui,ee. cuja jurisdição se encontra 

localil'ada e. !roa a ser rein·.egrada.J 

·, i .: ' 
,, ... 

.A • ,.; 1l '; . ·- 
::i 

e) A. ci taçio d.os Suplicados para contelltarelil a presonte 
Ação dentro do prazo legal, considerada, i.nclusiv~ 1 

e. legitimidade pro1~essual das Comunidadet ind!genas 
para delilandarcm e serem dom11,11d.adas, conforme âe de - 
proende do artigo 37 da Lei nv 6,0011dc 19.12.73·(11!, 
tatuto do !ndio), desde que assistidas pelo Ministf 
rio p,1blico ou pela Fundação Nacional do Indio; 

d) ~taç~~ na pessoa do seu Presidente, a 

tx-avtia de Procatc5ria a ser euap rd da pela Justiça ~' 

dffal-'";\ia.:::C~ de Bras!lie.- DF1 ondo se encontra l.!!, 

calizada a sua sode no Setor ~H - Trecho 04 - Lote 
7)(), B:resíll~ - Df, \~rc que vc nh a , o::ucla F\inr~·, 

integrar e lide cÕac as~ie,cntc dos Suplicados; 

e) Niio conceads ovi:ntualmcntc. a liminar, de que e·c co 
gita aponas como r.ip.5te~e processual passível rcmot~ 

i;;entE' c'.c. ocorrer, .sc.ja .deferida l Suplicanto e. jueti 
:icação nc Eh.li< posse c1" a.'.ldi ênci1..1 citados, para. t11-2 

r•: 
.t'.' .. ,·'. 

--·· 
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monto,para as Comarcas de 

~~riDdiyBO da pri~oire ,o onoontra ro11 
Di VALDENILSON, prooisamonto no im6vol 
objoto do litígio,e sob jurisd19ão da 
da~ Comunidade Indígena dos.GaviÕos1 

f)- QUe s citação~ ser foi tal Comunidade Ind!gona 

,• 

~-..':· .. 
i- t ~ ' 
1"' ,, 

dos 

' - .,. 
Gaviões, seja promo\tida na pessoa. àe seus líderes tri 

baisJ 

,1~ ' 
t ·: ... , 

f!Ír (I\Hl seja,, finnlroontfJ1 julga.d.a pr<;>c<'dento a presente a 
ção o condena.d.os os Suplicados a roetutuirc:n do.fini ti 
vaMontc a po e s e do iro6vcl csbulhedo !,. Suplica.ntL, bcr., 

como ao pagBmcnto das cuctae proccssu~ict honorCrios' 

advooatíoios o deraais oonseot~rios de sucw.ibência. 

. ; ~· '. 

_, .. 
J 
!· 
r 

t Atribui-se g, causa o valor do la 1.200.000,00 (HUM .MII.RÃO E DQ 
\ ZENTOS MIL CRUZEIROS), pare efeitos meramente fiscais, ,. . . . 

lfo~tos Terr.ios 

Fedo Deferimento 

Bel6m, PA, 19 de Dezembro de 1983. 
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Cõ1)n1wr, tJ~ AlIC.ü.nr Toni.: i3/Ul1-1v ,:fl 

OflB-Pfl, -zi« V 
e: l'r.S r25 ~·, .thJ-.,t4f.-lr 

PODER JUD1CIÃ1U0 
Justiça Federal do Estndo ü Pm 
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1 PROTOCOLO N.! ;::.5· ( ,'. I_ 
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