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EXMO.SR.DR.JUIZ FEDERAL DA 

$ 

VARÂ DE SECÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÃ. 

A COMUNIDADE IND!GENA DOS GAVIÃO DA 

MONTANHA. com legitimidade para Lng r e s s ar . em Juízo garantida 
ie~a Constituição Federal, artigo 232 e as lideranças indíge - 
nas membros e representantes desta comunidade, JAMRIKAKOMTI 
HOMPRYRE RONORE JONPI:KTI (.PAIARJ:) - Edi valdo de Valdenilson, c~ 
sado, portador da C.I. n9 44.257-PA - PARKREKPARE KROTI - Cat2 

. rino Cláudio. sol te iro, portador da C', I. n 9 7 8. 44 5-PA; PEPKRA 
TE JAKUKREIKAPITI RONORE KôNXARTI, solteiro, portador da ,C.I. 
n9 1.896.982-PA; HÃRAXARE KROTI RONORE KONXARTI, solteiro! Pº! 
tador da C. l. n 9 1. 811. 333-PA; e KAPJER JÕPAIPAIRE, sol te iro ·, 
portador da C.I. n9 492.150-PA, todos brasileiros, r~sidentes 
e domiciliados na Área Indígena Mãe Maria, Município de Bom Je ' . ~ 
sus do Tocantins (PA) por seus advogados ao final assinados . 
(instrumento ~iiblico de mandato incluso), com escritSrio pro - 

•fissional na Trav. Lauro Sodr~. 178, Nficleo Pioneiro, Marabi - 
PA, onde recebem intimações e notificações, vêm a sua presença, 
com fundamento nos artigos 145 e seguintes do Código Civil br~ 
sileiro, na Lei 6.001, de 19/12/73 .... Estatuto do !ndio -, · no 
Capítulo VIII, do Título VII da Constituiçio Federal (artigos 
231 e seguintes) e demais legislaçio pertinente, propor apre~ 

sente 

AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JU 

R!DICO 
contra 

CENTRAISELJ:TRICAS DO ·NORTE DOBRA 
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SIL S/A - ELETRONORTE, pessoa jurídica de direito privado,com 
sede na cidade de Brasília - DF, na SCN, quadra 6, conjunto A, 
Edifício Venâncio 3.000, Bloco A, B e C, onde deve ser proce- 

' 
dida a citação, pelas razões de fato e de direito a seguiT ex 
postas: 

I. A ELETRONORTE E OS INDIOS GAVIÃO. 

1. A Construção da Hidroelétrica de 
Tucuruí. 

'I 

) 
Tendo sí do o primeiro empreendimento 

da Eletronorte, foi a hidroelétrica de Tucuruí a primeira usi- 
na de grande porte implantada na região Amazônica, o que tal 
vez explique o número de ilegalidades e equívocos cometidos. 

·1i ,, ' 
'r 

Iniciada no ano de 1975, a contrução 
da primeira etapa da UHE Tucuruí foi concluída em novembro de 
1984, a um custo de 4,6 bilhões de dólares, que ultrapassaram· 
em muito a previsão inicial de 1,2 bilhões de dólares. 

O reservatório da hidroelétrica ocu 
pa uma área de 2,430 Km2, com 45,8 bilhões cúbicos de água. A 
instalação deste reservatório provocou a inundação parcial dos 
municípios de Tucuruí. Itupiranga e Jacindá, submergiu 14 po - 
voados, duas reservas indígenas.e 160 quilômetros de rodovias 
federais, deslocando 28.871 pessoas, além dos povos indígenas 
Parakanâ e Gavião da Montanha. 

~ 

A atuação da ELETRONORTE frente à po 
pulação atingida pela obra foi marcada pela omissão. O primei 
ro levantamento dos atingidos somente foi realizado em 1979 
4 anos após o início da construção._ As indenizações foram irri 
sórias e os planos de reassentamento mal realizados. Talvez o 
melhor exemplo seja a inundação pelas águas do reservatório de 
lotes onde a própria ELETRONORTE havia reassentado a popula - 
ção. Aproximadamente 35% das famílias realocadas até 1985 teve 
que passar por uma nova transferência. Muitas famílias aguar - 
dam até hoje pela indenização. 

A obra da UHE Tucuruí é ainda triste 
mente célebre pelo escandâlo envolvendo a Agropecuária CAPEM! 

Indústria e Comércio Ltda., empresa contratada para _extrair 

. ! 
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a "madeira da área que seria alagada, apesar de não apresentar 
as qualificações necessárias e exigidas na concorrência públi 
ca aberta pelo governo federal. Sem qualquer experiência do 

ramo, a CAPEMI não conseguiu realizar os trabalhos de extrair 
5,6 milhões de metros cúbicos de madeira e limpará área de 
65.510 ha. Em 1984 a empresa entrou em falência, em meio a de 
núncias de empréstimos int~rnacionais irregulares, corrupção e 
de utilização de "agente laranja" no desmatamento. Assim, a 
área do reservatório não foi limpa a tempo e milhões de me 
tros cúbicos de floresta foram submersos com conseqUências eco 
logicas ainda imprevisíveis e milionários prej.uízos nunca cla 
ramente contados. 

2. A Construção da Hidroel~trica e 
os !ndios Gavião. 

r 
·. ii 
'f. 
- l t 

.1 

,. 

i 1. 

Como havia a decisão política do 
governo federal em implantar efetivamente a usina hidroelétri 
ca de Tucuruí, e o conhecimento de que suas obras incidiram·s~ 
bre área indígena Gavião, a FUNAI - Fundação Nacional do !ndio 
apressou-se em retirar os indígenas da área, numa atitude tão 

- - 
imoral quanto ileg~l. Em 1976,porém, quando se iniciaram os 
trabalhos de levantamento topográfico, apesar dos nefastos es 
forços da Funai, os chamados Gavião da Montanha continuavam na 
·área e o seu líder , Paiaré, iniciou negociações com a Eletro 
norte. 

1 ' 
1 •• 

! 1 

As pressões.da Eletronorte rapidamen 
te se transformarão em amea~a, resultando em intimação para 
que Paiaré e sua família desocupassem a área em 15 dias, sob 
ameaça dos tratores lhes passar por cima. Como a ameaça não i~ 

timidou o índio Gavião, a tática da Eletronorte passou a ser 
~indeniza~'Paiarf, na verdade comprar - sua aquiesc~ncia com a 
ilegalidade cometida. Em 1977, com· pneumonia, Paiarê foi hospl 
talizado em Tucuruí. Recebeu, no ·hospital, a visita do advog! 
do da Funai em Belém e representantes da Eletronorte com a 
quantia de Cr$ 7.000.00 (sete mil cruzeiros) para pagar as ben 
feitorias e para que deixasse a área. 

Em 1980 a área indígena da Montanha 
foi transformada em canteiro de obra. Dragas enormes retiravam 
areia para a construção da barragem. Paiaré foi, porém, resis 
t Lndo , impulsionado por força atávica que fez do s Gavião povç 

( 
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!. 



-4- 

temido na região nas décadas de 40 e 60. 

A ocupação de Paiaré sempre foi na 
qualidade de liderança do grupo Gavião da Montanha e sempre 
estiveram com ele outros índios. além de seus familiares dire 
tos. 

A partir do começo das obras da bar 
ragem, tantas e tão concretas foram as agressões, que chegaram 
a inutilizar. com um facão, a mão direita do Índio Paiaré. Em 
1984 chegaram a tal ponto as ameaças que ele se viu na contin 
gência de fazer uma declaração pública de ameaça de morte, no 
Cartório do 29 Ofício de Marabá (Doe. rt9 01). 

Em Tucurui, a 2 de dezembro de 1983, 
a Eletronorte reconheceu o direito dos índios Gaviãd e se pro 
põe a solucionar a questão das Terras da Montanha. Foi apresen 
tada a proposta, pelos índios, de permuta por área aquivalente 
em outraparte do rio Tocantins. Os Órgãos governamentais fica 
ram de estudar esta solução. (doe. 2). 

Nesta altura. os Í·ndios Gavião da 
Montanha e de Mãe Maria~ já haviam contratado advogado e esta 
vam prestes a ingressar em Juízo com ação para reaver as ter 
ras da Montanha. 

Numa muito bem tramada reunião. fun 
ciónirios da FUNAI e da Eletronorte, e~cluindo o índio Paiari,. 
levam outros Índios Gavião i Bel~m, parahdefinitivament~ resol 

' - 
ver a questio das terras da.Montanha. Enfi~, no dia 4 de janei 
TO de 1984 foi firmado um acordo entre os índios e à Eletronor 
te para por termo à disputa e no dia 6 àe janeiro foi outorga 
da escritura pública de cessão e t!ansferência de direito pe - 
los índios ardilosamente levados ã Belim pela Eletronorte .. Os 
índios Gavião haviam sido derrotados! 

II - A TERRA IND!GENA 

pre concedeu 
Desde o Alvará 

Antiga, a legislação brasileira sem 
aos indígenas uma posse especialmente protegida. 

de 1680, 19 de abril, o Direito luso-brasilei- 

ro reconhece a acupação indígena como a "primária. naturalmen 
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te e virtualmente fonte jurídica de posse territorial", como 

dizia em 1912 João Mendes Júnior. Assim, o que as constitui - 

ções brasileiras desde 1934 fazem ao garantir as terras· indí 

genas, sua posse, seu uso e sua intransferibilidade, não é 
mais do que a manutenção de urna longa,consolidad~ tradiçio ju 
rídica brasileira, que tem sua fonte nos Alvarás do Império 

Pprtugu~s. que por sua vez visita os ensinamentos de Bartolo 
mé-de Las Casas e Pe. Vieira. 

Longa e desnecessária seria a análi 

se da legislaçio do irnp~rio e da velha repiiblica para alegar 
direito violado na década de 80, é mister tão somente lem 

brar que este atual direito não nasce com a legislação vigen 

te, mas forma tradição sempre adaptada aos novos tempos e aos 
novos momentos da evolução do Direito e de sua estrutura. Nes 

te século. o direito indígen~ sobre as terras começou a ga 

nhar impulso no direito público e foram emprestados conceitos 

evident~mente nascidos com a organização jurídica da Adminis 
tração Pública. como o de domínio público, pessoa jurídica de 

direito público, impenhorabilidade, inalienabilidade, indisp~ 

nibilidade, que caracterizam as terras dos Índios. 

Analisemos, porém, a legislaçio vi 

gente na época do apossamento da área da Montanha, década de 

80, em relação às terras indígenas. 

A Constituição então vigente era a 
de 1967 com a redação dada em 1969, pela emenda n9 l, e dizia 

textualmente: 

"Art. 198 - As terras habitadas pe 
los silvícolas são inalienáveis nos 
termos que a lei federal determinar, 
a eles cabendo a sua posse permanen 
te e ficando reconhecido o seu di ~ 
reito ao usufruto exclusivo das ri 
quezas naturais e todas as utilida 
des nelas existentes. 

§ lç - Ficam declaradas a nuli 
dade e a extinção dos efeitos jurí=' 
dicos de qualquer natureza que te - 
nham por objetivo o domínio, a pos 
se ou a ocupação de terras habita~ 
das pelos silvícolas. 

§ 29 - A nulidade e extinção 
de que trata o parigrafo anterior 
não dão aos ocupantes direito a 
qualquer ação ou indenização contra 
a União e a Fundação Nacional do !n 
dio". · 

riu:. 
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A Lei n ? 6-. 001, de 19 de dezembro de 
1973, - Estatuto do Indio - elaborada segundo os preceitos da 
supra citada Constituição Federal, perfeitamente recepciqnada 
pela atual Constituição Federal de 1988, dispõe: 

"Art .17 - Reputam-se terras indígenas: 
I - as terras ocupadas ou 

habitadas pelo silvícol~s. a que se 
referem os artigos 49, VI e 198, da 
Constituição (de 1969); 

II - as terr~s reservadas de 
que trata o capítulo terceiro deste 
título; 

III - as terras do domínio 
das comunidades ou de silvícolas. 
Art. 18 - As terras indígenas não po 
derão ser objeto de arrendamento .ou 

-de qualquer ato ou negócio jurídico 
que restrinja o pleno exercício da . 
posse.direta pela comunidade indígena, 
ou pelos-silvícolas; . 
§ 19 - Nessas áreas é vedado a qual - 
quer.pessoa estranha aos grupos tri - 
bais ou comunidades indígenas a práti 
cada caça, pesca ou coleta de frutos, 
assim como atividades agropecuárias 
ou extrativas." 

A interpretação destes dispositivos 
legais e constitucionais foi feita pelos ~ais d~stacados juris 
tas brasileiros, sendo clara e precisa a afirmação do Ministro 
Victor Nunes Leal: 

"Aqui não se trata de direito de pro 
priedade comum:o que se reservou foi 
o território de índios .•. Não está em 
Jogo, propriamente um conceito de pos 
se, nem de domínio, no sentido civi ~ 
lista dos vocábulos; trata-se do habi 
tat de um povo. Se os índios na data 
da Constituição Federal ocupavam de - 
terminado território, porque desse 
território tiravam seus recursos ali 
mentícios, embora sem terem constru - 
ções ou obras permanentes que teste - 
munhassern posse de acordo com · nosso 
conceito, essa área da qual e na qual 
viviam era necessária a sua subsistên 
eia ... A Constituição dispôs sobre o 
assunto e retirou ao Estado qualquer 
possibilidade de reduzir a área que, 
na época da Constituição , era ocupa 
da pelos índios,ocupada no sentido de 
utilizada- por eles como seu ambiente 
ecológico." 

1. 
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O inconfundível estilo de Pontes de 
Miranda traduz de forma singularmente profunda a idéia ne ter 
ra indígena e da extensão e forma de sua posse: 

"Desde que hã posse e localização 
permanente, a terra é do nativo 
porque o quis a Constituição, e 
qualquer alienação de terras por 
parte dos silvícolas ou em que se 
achem permanentemente localizados 
e com posse. os silvícolas, é nula. 
(Comentários, tomo II, p. 348). 

A recém-promulgada Constituição Fe 
deral brasileira de 1988 não apenas reconheceu estes princí 
pios constitucionalmente tradicionais desde 1934, mas os apro-· 
fundou, dando-lhes melhor contorno a maior nitidez conceitua!. 
Assim é ·que o artigo 231 reconhece aos índios o direito origi 
nário sobre suas terras, isto é, o direito que se origina de 
si mesmo, sem necessidade de qualquer ato administrativo ou 
legislativo que lhe confira ou reconheça valor. E a antiga 
idéia dos Índios como senhores primeiros e originais destas 

terras ou no dizer de Dalmo Dallari: "E evidente que já nao 

existe a possibilidade prática de devolver aos índios todas as 
terras que lhe 'foram tiradas, mas~ perfeitamente possível a 
juridicamente obrigatório respeitar o direito das tribos re 

manescentes'' (Terra dos índios Xor6 p. 10)~ 

A possibilidade de aproveitamento 

dos recursos hídricos, incluindo o potencial energética dos 
rios que atinjam áreas indígena~ embora estivesse vedados ·pe 
la Constituição de 67/69, passou a ser possível na vigente 
Constituição de 1988, desde que haja autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades efetadas. No regime da Consti 
tuição anterior, porém, nem isto era possível, mas a 1ei 6001- ~ 
Estatuto do 1ndio - no seu artigo 20, de duvidosa validade 
constitu~ional, possibilita a intervenção em área indígena. da 
União Federal,.desde que seja a providência determinda por de - 
ereto do Presidente da República, que deve estabelecer as con 

dições em que se dará a intervenção. Uma das razões da inter - 

venção é a utilização da área para realização de obras que in 
teressem ao desenvolvimento nacional. Mas até mesmo este arti 
go, de questionável validade constituciona~garante que a 
Uniio dari i comunidade removida ''irea equivalente i anterio~ 

inclusive quanto às condições ecológicas" (artigo 20, § 39): 

' 

;, 
•i 
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"art. 20 - Em caráter excepcional e 
por qualquer dos motivos adiante enu 
merados, poderá a União intervir, se 
não houver solução alternativa, em 
área indígena, determinada a provi - 
dência por decreto do Presidente da 
República. 
§ l'i' - omissis 
§ 29 - omissis 
§. 39 - Somente caberi rernoçio do- gru 
po tribal quando de todo impossível 
ou desaconselhável a sua permanência 
na área sob intervenção, destinando 
se ã comunidade indígena removida á 
rea equivalente à anterior, inclusi 
ve quanto às condições ecólôgicas." 

E ainda de se acrescentar, para arr~ 
matar o desenho do conceito jurídico de terra indígena, que es 
tas são inusucapíveis, inalienáveis, indisponíveis e os direi~ 
tos imprescritíveis, por força dos ordenamentos constitucionais 
e legais. 

III - A MONTANHA E TERRA IND!GENA 

1 

1 
\ 
\ 
' ', 1. Os !ndio~ Gavião. 

De acordo com a classificação lin 

guística, os chamados "Cavâ âo " estão entre os Jê-Timbira, muito :l 

numerosos até meados deste século e que dominaram a região dos ·1 
vales.dos rios Mearim e Grajaú (no Maranhão), até alcançar a · 

1 

margem .direita do rio Tocantins. 

~ 
A partir dos refatórios provinciais 

(meados e fins do século XVIII) e dos relatos de viajantes,pri~ 
cipalmente Castelnau (1844) e Coudreau (1898), Curt Nimuendaju, 
estudioso· dos Tibira, registrou em 1946 a existência de deze - 
nas de grupos que dividiam territórios comuns, compreendidos 
nessa vasta região. Seus representantes encontram-se atualmente 
distribuídos entre os Krahô e Api~ajé(TO), os chamados Canela , 
Krikati e Gavião-Pukobjê, no Maranhão e Gavião-Parkatejê no Pa 
rá (também chamados Gavião de Oeste). 

l 

1 
i 
1 

Os estigm~ de bravos e "selvagens" 
conferiu, de forma genérica, a denominação de "Gaviões" a gru 
pos de pouco contato, que subdividiam-se e se autodenominavam 
em função do controle territorial que exerciam. 



lj' -9- 

Parece ter contribuído também para 
essa denominação o fato de usarem penas de gavião em suas fle - 
chas, encontradas às centenas após as incursões guerreiras· que 
realizavam nos povoados, principalmente à margem direita do To 
cantins . 

De acordo ainda com Curt Nimuendaju, 
cisões internas ocorridas por volta de 1850 teriam levado estes 
"Gavião" a se fixarem definitivamente junto à margem direita do 
Tocantins (e. portanto, a oeste em relação aos demais grupos 

1 • 

Timbira). rejeitando o contato com a frente agropastoril que a- 

vançava pelos campos· do M~ranhio. 

Somente.no início do século ·XX vao se 
dar os contatos com estes índios, que ficaram famosos e temidos 
pelas qualidades guerreiras. em virtude dos choques entre Ín 

dios e regionais na beira do ri6. 

O Serviço de Proteção ao !ndio (SPI) 
estabeleceu, em 1946, um Posto de Atração exatamente na área da 
Montanha, praticamente onde hoje está localizada a cabeça da 
b~rragem de Tucuruí, margem direita. Demorou um ano para que o 
primeiro contato se desse, tal o temor e a independência do gru 
po. Somente treze anos depois, em 1960 é que o grupo se pode 
considerar.instalado no Posto. A especialista Iara Ferras narra 
em s-eu trabalho "Akrãtikatejê - os donos da Montanha" o relato 
do Sr. Matias Teixeira de Aguiar. antigo servidor do SPI e que 

1 • 
serviu no Posto de Atração da Montanha desde seu instalação. Di 
zia ele que "foram ·treze anos de namoro.". com aproximações • e 
recuos,· conquistando a confiança dos índios Gavião. Confiança 
que durou outros treze anos , até que chegou a Eletronorte e 
iniciou a expulsão deste contingente indígena da área. 

2. A terra indígena da Montanha. 

A área se chama "da Montanha", exata 
mente porque existia urna elevação de terreno na margem do Toca~ 
tins, lugar muito bonito e estratégico, quase sagrado para os 
índios e ideal para os técnicos da Eletronorte instalaram uma 
das bases de sustentação da enorme barragem do Tucuruí. 

Os conflitos entre os Gavião e novos 
exploradores da região colocou o Governo do Pará na contingên - 
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ci~ de limitar a irea destes Índi~s e fez promulgar a lei esta 

dual n9 2.035 (doe. n9 3) que concedia área de terra na margem 
direita do Rio Tocantins, entre os Igarapés Ressaca e Ipixuna • 
com duas léguas de fundo. em 09 de novembro de 1921, muito an - 
tes, portanto, da Constituição de 1934 definir o direito dos p~ 
vos indígenas is terras ocupadas. Em i936 foi levado a Registro 
este lei e efetivamente registrado no R.I. de Marabá. 

A·irnprecísão dos mapas da época e o 
pouco conhecimento das denominações dos Igarapés e principalmen . - 
te a dificuldade de localização dos grupos indígenas arredios e 
sem contato,. levaram o Governo do Estado a cometer um erro geo 
gráfico e a concessão de terras foi em local diferentes da efe 
tivamente ocupada pelos Gavião da Montanha. 

Foram os contatos com os regionais 
sempre marcados pela violência, que levaram o SPI a localizar 
estes índios e sua ocupação terriorial mais precisa, fazendo 
com que o Governo do Pará procedesse, através do Decreto-Lei n9 
252, de 9 de março de 1945 (doe. 5), â permuta da área concedi 
da anteriormente pela área ocupadã pelos Gavião da Montanha, e~ 
tr~ os Igarapés Arumateusinho e Cagancho, com as me~mas duas lé 

1 

guas de fundo. 

Este Decreto-Lei .não é, portanto, a 

criação de uma reserva para que sejam ali localizados os índios 
Gavião, é o mais acabado reconhecimento de que esta área é efe 
tivamente ocupada pelos índios da margem direita do Tocantins. 

Diz textualmente o Decreto Lei: " 
' 

aos Índios que habitam no 

local referido". 

E os índios Gavião da Montanha conti 

nuaram habitando, segundo suas tradições, seus usos e costumes, 
embora· nem sequer soubessem da lei estadual; tratando-se esta 
irea· de terra ocupada no conceit~ da lei 6.001/73, perfeitamen 
te protegida pelas Constituições de 1934, 37, 46, 67 e 69, man 
tendo a proteção inequívoca da vigente Constituição de 1988. 

b a terra que se estende entre os 
Igarapés Arurnateusinho e Cagancho, por 2 léguas de fundo, evi ~ 
dentemente terra indígena, de ocupação tradicional. dos índios 
Gavião da Montanha, apossada individualmente , em 1984, pela E 
letronorte que expulsou os índios e a inundou. 

• i 
1 
1' 
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IV - OS ATOS NULOS DA ELETRONORTE 

Em relação ã área indígena da Monta - 
nha, três atos foram praticados pelo Poder Público e pela Ele - 
tronorte . 

O primeiro deles foi o necessário de 
creto de declaração de utilidade pública para fins de desapro - 
priação da área que seria inundade pelo lago de Tucuruí e os 
necessários à construção da barragem. Este decreto, se necess! 
rio à desapropriação de terras particulares, não tem nenhum va 
lor para terras indígenas. já q~e. sendo indisponível e ínalie 
náveis •. estas.terras não são desapropriáveis. Mas, ainda mais 
importante que isto, para que possa haver remoção de Índios de 
terras que ocupam, necessirio se faz decreto de intervençio as 
sinado pelo Presidente da República, conforme os precisos ter - 
mos do artigo_ 20 da lei 6.001/73, já citado na íntegra. Desta - . 
forma, o principal ato do Poder Público desconheceu a existên - 
eia de terras indígenas, como de resto ocorreu com outras hi 
droelétricas construídas no país durante o regime autoritário 
recente.·Quando da Construção da Hidroelétrica de Itaipú, des - 
prez9u~se· a existência de uma comunidade indígena Avá-Guarani , 
que viva na Foz do Rio Ocoí. A Eletrosul, subsidiária da Eletr~ 
brâs para a região, uma vez constatada a existência do grupo.e~ 
deu área semelhante em tamanho e condições ecológicas, formando 
uma nova área indígena em região próxima, mas que até hoje se 
chama Guarani do rio Ocoí, embora já não esteja na foz deste 
rio. 

O segundo ato, praticado pela Eletro 
norte, depois de tomar claro e inequívoco conhecimento de que 
havia índios'-e terra indígena na região, muito distante da de - 
cisão da c~-irmã do sul, foi adquirir as benfeitorias do índio 

_ Paiaré, aproveitando, inclusive suà permanência em Hospital.Tal 
ato não tem nenhum valor jurídico, porque não transfere direi - 
tos, diz respeito apenas a benfeitorias. sem explicar quais sã~ 
Atos deste tipo são comuns em áreas públicas para simular tran~ 
ferência de posse quando posse não há. Neste caso, para transf~ 
rência de direitos sobre terra indígena, o ato é não apenas nu 
lo. mas recheado de imoralidade. Esta tentativa vã de resolver 
a questão indígena da represa de Tucuruí não deve sequer ser 
considerada. 
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Terceiro ato é, já, um negócio jurí - 
dico realizado entre índios e a Eletronorte, a escritura públi 
ca de cessão e transferência de direitos, firmada em Belém, no 
dia 6 de janeiro de 1984. O negócio é nulo, de início, porque 
falta aos índios capacidade civil para assumir este tipo de co~ 
promisso, segundo o preceito do Código Civil Brasileiro, artigo 
69, III. Careci~, para a validade deste ato de intervençio do 
tutor legal, isto é da Fundação Nacional do fndio, por represe~ 
tante que pudesse por ela assinar. Esteve presente ao ato o pr~ 
curador judicial da FUNAI, que não tem poderes para compreender 
o patrimônio dos tutelados. Aliás é. o mesmo advogado que, quando· 
Paiaré se encontrava no leito hospitalar, transferiu a posse 
dos Índios à Eletronorte por cessão de benfeitorias. Isto se - 
ria suficiente para levar à nulidade o ato jurídico realizado 
Mas a ~ituação é ainda mais grave. 

Os índios foram levados à Belém, sem 
a presença do esclarecido e combativo Paiaré e lá assinaram co~ 
plicada escritura pública que deve ser analisada (doe. 06). O 
documento reconhece que a área é patrimônio indígena, cabendo 
aos Índios Gavião seu usufruto; reconhece, também, que o paga - 
mento feito no Hospital ao índio Paiaré não transferiu direi 
tos sobre a terra; reconhece que deveria ter sido aplicada a 
lei 6.001/73, em seu artigo 20, já citado integralmente, e 
assim deveria ter havido "a remoção desses silvícolas para ou - 
tra área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições 
ecológicas", isto que r dizer, reconhece a Eletronorte que ha - 
via ocupação dos Índios ·Gavião sobre a área em questão; a. final. 
como alega não existir área equivalente na região, resolvem "as 
partes interessadas transformar a indenização em espécie" paga!! 
do aos índios o valor de 50 milhões de cruzeiros. Assim. os ín 
dios tranferem em favor da outorgada "todos os direitos de ocu 
pação, posse, usufruto e demais outras prerrogativas então exer 

ciaas sobre o imóvel". 

Como se vê claramente da leitura des 
ta Escritura Pública, a Eletronorte tinha, no momento de ?Ssi - 
ná-la. plena consciência de que se tratava de terras indígenas 
e de que havia dispositivo constitucional e legal regulando a 
matéria, o que, de resto, não está a ninguém escusado conhecer. 
Mas, se o cumprimento da lei é cogente a toda pessoa, física ou 

jurídica, com mais razão e mais profundamente o é em relação 
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aos entes ligados ao Poder Público, como é esta empresa. A 
1 

triste faceta desta história é que a Eletronorte cita a lei 
6001,mas não a cumpre. Não é suficiente o decreto de declara 
ção de utilidade pública para fins de desapropriação para re 
mover grupo indígena (primeira nulidade); não é verdadeira a 
afirmação. de que não existe equivalente na região, tanto que 
os índios fizeram uma proposta neste sentido indicando a área 
que poderi~ substituir, esta sim, passível de desapropriação 
(segunda nulidade); os índios cederam direitos intransferí 
veis e indisponíveis, como claramente definem as Constitui 
ções brasileiras desde 1934 (terceira nulidade). Estas três 
nulidades. somadas à falha de representação do tutor, que 
se apresentou com um procurador judicial e um fun~ionário su 
balterno, levam i convicção de que este· ato jurídico é como 
se não tivesse existido,· porque seu efeito é - para dizê-lo 
no estilo de Pontes de Miranda - nenhum! 

Sendo nulo de pleno direito este 
ato e negócio jurídico, tem-se que a situação da Terra da Mo~ 
tanha continua indígena, devendo dar-se continuidade às tra 
tativas adormecidas em janeiro de 1984. 

V - DOS REQUERIMENTOS 

Sendo assim, coerente -com o acima 
exposto, os autores requerem: 

\ 1. A intimação do Ministério Públi 
co Federal para acompanhar o presente feito; 

2. A citação da Eletronorte - CEN 
TRAIS ELBTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, para responder os ter 
mos da presente ação sob pena de confesso, pelo Correio, como 
faculta o.artigo 222, do CPC; 

3. Sejam declarados nulos os atos da 
Eletronorte, que visaram transferir a posse dos índios Gavião 
sobre a terra indígena da Montanha para a empresa; 

4. Seja devolvida a área em questão 
à posse plena dos índios Gavião e, sendo impossível este desi 
derato, seja adquirida pela Eletronorte área de igual ta~anho 
e condições ambientais na região; 

5. Indenização pela transferência e 
prejuízos da comunidade indígena que se viu privada da terra 
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ne~tes anos todos, conforme já citado artigo 20 da Lei 6.001./ 
73; 

6. A condenação da ré no pagamento 
das .custas judiciais e honorários advocatícios; 

7. Requer-se.ainda. a produçã~ de to 
das as provas em direito admitidas. 

Dá-se a causa, para efeitos de alça 
da, o valor de NCz$ 10.000.00 (dez mil cruzados novos). 

Termos em que 

Pede e Espera Deferimento. 

Belém, agosto de 1.989. 

José Heder Benatti 
OAB/PA 4899 

Marcelo S. Freitas 
OAB/PA 5077 

Júlio César S. Costa 
OAB/PA 5028 

Carlos Frederico Marés 1de S.Filhi 
OAB/PR 8277 


