t-------NÚCLEO DE DIREITOS 1ND[GENAS

Exmn. Sr. Dr. Juiz Federal
do Pará.

Processo

lNSTITUTO SOClvAMelENTAl
Data
I
I
C,od, G D{l)Q!(J)

s

--i: ·
o

da 4a. Vara da Seção Judiciária

nQ 89.0001377-7

A COMUNIDADE
IND!GENA DOS GAVI~O DA MONTANHA, já
qualificada nos autos
da AÇ~O ORDINARIA DE ANULAÇAO
DE ATO
JUR!DICO
que move
contra CENTRAIS
ELÉTRICAS
DO NORTE
DO
BRASIL S/A - ELETRONORTE, vem, com fundamento no artigo 454,
§3Q do Código de Processo
Civil, e dentro do prazo
de 15
dias estabelecido
em audiência
realizada no dia 23/08/93,
apresentar MEMORIAL. requerendo a V.Exa. se digne determinar
a sua juntada aos autos, para os fins de direito.
Termos em que,
Pedem Deferimento,

Belém,

de

de

1993

José Heder Benatti
OAB (PA) 4.899

SCS, Q. 06. BL. A, Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF
telefone (061) 226-3360
fax (61) 224-0261

MEMORIAL
Processo

DA AUTORA

nQ 89. 0001377-7

Autora: Comunidade Indígena dos Gavião da Montanha
Ré: Centrais Elétricas do Norte do Brasil - ELETRONORTE
I - A OCUPAÇ~O HISTÕRICA DOS 1NDIOS GAVI~O SOBRE
A AREADA MONTANHA
1. A TERRA
IND!GENA DA MONTANHA, entre
os
Igarapés
Arumateusinho e
Cagancho, à margem direita
do
médio
Tocantins, era ocupada pelos índios Gavião da Montanha
("AKR~TIKATEJ'Ê")
desde tempos históricos, segundo seus
usos, costumes e tradições. Relatos de viajantes do século
XIX atestam a presença histórica e tradicional dos Gavião
nesta área, confirmada mais tarde por Curt Nimuendaju,
estudioso dos grupos Timbira.
2.
Através da Lei Estadual nQ 2.035, de 09 de novembro de
1921, e do Decreto-Lei nQ 252, de 9 de março de 1945, o

Governo do Estado do Pará reconheceu a ocupação tradicional
dos índios Gavião sobre a área na margem direita do
Tocantins. Em 1946, o Serviço de Proteção ao tndio (SPI)
instalou um "Posto de Atração" exatamente na área da
Montanha, praticamente onde hoje está localizada a cabeça da
barragem de Tucuruí. margem direita.
II - DA PRESS~O EXERCIDA PELA ELETRONORTE PARA QUE
OS !NDIOS DESOCUPASSEM SUAS TERRAS TRADICIONAIS
1. Desconsiderando a ocupação tradicional dos Gavião sobre a
área da Montanha, a ELETRONORTE iniciou em 1976 os trabalhos
de levantamento topográfico para a implantação da usina
hidroelétrica de Tucuruí. As obras incidiriam exatamente
sobre a Terra Indígena da Montanha.

2. Apesar das tentativas ilegais da FUNAI e da ELETRONORTE
de retirar toda a comunidade indígena da área da Montanha,
os Gavião resistiram, liderados por Paiaré. As pressões da
ELETRONORTE, com a conivência da FUNAI, se transformaram em
ameaça, resultando em intimidação para que Paiaré e sua
família desocupassem a área em 15 dias, sob pena dos
tratores lhes passar por cima.
3. Quando foram iniciadas as obras da barragem, tantas e tão
concretas foram as agressões que chegaram a inutilizar, com
um facão, a mão direita de Paiaré. Em 1984 chegaram a tal
ponto as ameaças que ele fez uma declaração pública de
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ameaça de morte, no Cartório do 2Q Ofício de Marabá
(documento já trazido aos autos, anexo à petição inicial).
~- Apesar de todas as ameaças e tentativas de intimidação,
Paiaré foi, entretanto, resistindo, e sua ocupação sempre
foi na qualidade de liderança do grupo Gavião da Montanha.
Sempre estiveram com ele outros índios, além de seus
familiares diretos.
III - DO ACORDO FEITO COM A ELETRONORTE
1. No dia 4 de janeiro de 1984, numa reunião bem tramada por
funcionários da FUNAI e da ELETRONORTE, que excluiram o
esclarecido Paiaré, outros índios Gavião foram levados a
Belém, para "definitivamente" resolverem a questão das
terras da Montanha. Nesta data foi firmado um acordo entre
os índios e a ELETRONORTE para por termo à disputa, e em 6
de janeiro foi outorgada escritura pública de cessão e
transferência de direito pelos índios ardilosamente levados
a Belém pela ELETRONORTE.

IV - DA NULIDADE DO ACORDO
1. O negócio realizado entre os índios e a ELETRONORTE é
nulo, de início, porque falta a eles capacidade civil para
assumir este tipo de compromisso, segundo o preceito do
Código Civil, art. 6Q, III. Carecia, para a validade deste
ato, de intervenção do tutor legal, isto é, da FUNAI, por
representante que pudesse por ela assinar. Esteve presente
ao ato o procurador judicial da FUNAI, que não tem poderes
para compreender o patrimônio dos tutelados. Isto seria
suficiente para levar à nulidade o ato jurídico realizado.
Mas a situação é ainda mais grave.
2. Na escritura pública, a ELETRONORTE reconhece que a área
é patrimônio indígena, cabendo aos
índios Gavião seu
usufruto. Reconhece ainda que deveria ter sido aplicada a
Lei 6.001/73 (Estatuto do lndio), em seu artigo 20, e, que,
assim, deveria ter havido "a remoção desses silvícolas para
outra área equivalente à anterior, inclusive quanto às
condições ecológicas".
3. Ou seja, a ELETRONORTE reconhece que havia ocupação dos
índios Gavião sobre a área em questão, e afinal, como alega
não existir área equivalente na região, resolvem" as partes
interessadas transformar a indenização em espécie", pagando
aos índios o valor de 50 milhões de cruzeiros. Assim, os
índios transferem em favor da outorgada" todos os direitos
de ocupação, posse, usufruto e demais outras prerrogativas
então exercidas sobre o imóvel".

4. Como se vê claramente da leitura desta Escritura Pública,

a ELETRONORTE
tinha. no momento de
assiná-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. Vejamos, inicialmente, o que diz o Estatuto do
tndio (Lei 6.001/73):
"Art. 20 - Em caráter excepcional e por qualquer dos
motivos adiante enumerados, poderá a União intervir, se não
houver solução alternativa, em área indígena, determinada a
providência por decreto do Presidente da República.
§

lQ - omissis

§ 2Q -

omissis

grupo tribal ~uando
de todo impossível ou desaconselhável a sua permanência na
área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena
removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às
condições ecológicas. "
§

3Q

- Somente caberá remoção do

5. Vê-se,

portanto, que o Estatuto do lndio só permitia a
intervenção em área indígena quando tal providência fosse
determinada por decreto do Presidente da República, que
estabelecesse as condições em que se daria a intervenção.
Mas até
mesmo este artigo
determinava que
a União
assegurasse à comunidade indígena removida "área equivalente
à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas".
Nenhuma das duas exigências legais
foi cumprida pela
ELETRONORTE.
6. Além disso, tanto não é verdadeira a afirmação de que nao
existia
área equivalente
na
região que
os
índios
apresentaram, em 2 de dezembro de 1983, uma proposta à
ELETRONORTE~ indicando a área que poderia substituir (doe.
já trazido aos autos) aquela inundada por Tucuruí.
Ademais, os índios cederam direitos indisponíveis e
intransferíveis, pois as terras indígenas são inalienáveis,
nos termos da Emenda Constitucional 01/69, em vigor à época
da acordo:

7.

"Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas são
inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles
cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e todas
as utilidades nelas existentes.
§
lQ - Ficam declaradas a nulidade a extinção dos
efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto
o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos
silvícolas.

§ 2Q
- A nulidade e a extinção de que trata o
parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer
ação ou indenização contra a Fundação Na~ional do tndio."

Ouça-se o
dispositivo:

8.

comentário de

Pontes de

Miranda sobre

este

"Desde que há 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 Constituição Federal promulgada em 1988 não apenas
reconheceu
estes
princípios constitucionais
como
os
aprofundou, reconhecendo, em seu
artigo 231, direitos
originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, e estabelecendo que as terras indígenas são
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas,
imprescritíveisº(§ 4Q).
9.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o negócio
jurídico realizado pela ELETRONORTE com os índios é nulo de
pleno direito e desprovido de qualquer validade legal.
Portanto, deve ser devolvida a área em questão à posse plena
dos índios Gavião e, sendo impossível, este desiderato, seja
adquirida pela ELETRONORTE área de igual tamanho e condições
ambientais na região.
10.

V -

DO

PEDIDO

1. Sendo assim, a autora requer a total procedência
pedido, por ser medida de Justiça e de Direito.
Belém, 3 de Agosto de 1993
Termos em que,
Pede deferimento,

José Heder Benatti
OAB (PA) 4.899

do

•

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL • SEÇÃO DE SÃO PAULO

TERMO

AUDIENCIA

DE

Aos vinte e dois dias do mês de junho de mil novecen
tos e noventa e três, às 15:30 horas, nesta cidade de São Paulo,
na sala de audiências daªª Vara da Justiça Federal, na presen
ça do MM. Juiz Federal, DR. AROLDO JOS~ WASHINGTON, comigo, Téc
nica Judiciária infra assinada, realizou-se a audiência designa
da nos autos da CARTA PRECATÔRIA NQ 93.9555-2. A hora aprazada~
apregoada as partes, compareceu pela autora, COMUNIDADE IND1GE
NA DOS GAVIÃO DA MONTANHA, o advogado Dr. João Roberto C. Win-ther, que neste ato requereu a juntada da procuração e substabe
lecimento, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Presente também ã
Procuradora da República, Drª Ana Lúcia Amaral. Tendo compareci
do a testemunha Lúcia Mendonça Morato de Andrade, a mesma
foi
inquirida em separado. Em seguida pelo MM. Juiz foi dito que de
terminava a devolução dos autos ao MM. Juiz deprecante, com
nossas homenagens, após as anotações de praxe. Nada mais. Lido
e achado conforme, vai devida1ente assinado. Eu,
(Y.Norita) Técnica Judiciári~ datil9grafei.
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PODER JUDICIARIO

JUSTIÇA FEDERAL
São Paulo

Seção Judiciária:
~

Vara

Cível

Nome

TESTEMUNHA

LÚCIA MENDONÇA MORATO DE ANDRADE

São Paulo - SP
com
32 anos de idade, nascido(a) no dia
18
de outu bro
novecentos e
sessenta
, estado civil
solteira
, profissão
nacionalidade

brasileira

, natural de

de mil
_

Antropóloga , sabendo ler e escrever, filho (a) de
Carlos Américo Morato de Andrad§ ede Maria Edméa Mendonca M. ae Andrade.
residente e domiciliado(a) nesta capital, à
Rua Harmonia, 852 - apt9 302 V.Madalena/SP
,
.
4 603 127
---------,

portador da Cedula de Identidade - RG nQ

Testemunha compromissada, não contraditada,

•

•

e advertida das penas cominadas ao falso

tem conhecimento
dos fatos narrados na inicial; que em 1983 foi trabalhar na·
área pela comissão Pró índio de são Paulo para levantar os
problemas que estariam ocorrendo com a construção da hidrelé
trica de Tucuruí em relação aos índios ali existentes, de no
me Povo Indígena Gavião da Montanha. Resposta dos quesitos=
formulados pelo Ministério Publico Federal, a fls. 21 da Car
ta Precatória: trata-se de uma terra tradicionalmente ocupa=
das por índios, existe todo uma documentação comprovando es
se fato, há um decreto estadual de 1921 que designa aquela=
área como terra indígena; quesito 2) é a comunidade Gavião da Montanha; quesito 3) é o líder da comunidade Gavião da
Montanha o índio Payaré; quesito 4) era o índio Payaré, que
segundo os costumes indígenas, representava a comunidade dos
Gavião_, da Montanha nesse litígio, pois tomou a liderança na
defesa de suas terras; quesito 5) em 1983 existia possibilidade fática da concessão de outra área para a comunidade au
tora, próxima a sua reserva, consistente em cerca de 3.600
hectares, no local denominado vizinho a reserva indígena de
Mãe Maria, uma área de castanhais.
Resposta dos quesitos da autora, formulados a fls. 23 a 28ch
Carta Precatória: quesito 1) desde 1983 desenvolve pesquisa.'
antropológica junto aos índios.· Gavião e conhece o líder indígena Payaré, desde 1983; quesito 2) é testemunhada por via
jantes desde a metade do século XIX; quesito 3) foi no ano=
de 1946; quesito 4) não sabe quando foi feito o 10 contato com os índios Gavião'.~ da Montanha mas entre 1946 a 1960 foram feitos contatos intermitentes; quesito··4) SIM; quesito 5) as terras da montanham em utilizadas em atividades produtivas; e eram fundamentais a reprodução física e cultural
dos Gavião. Sinu quesito 6) sim; quesito.-.7:.).~··F.UNAI foi omissa no exigir 'ao Eletronorte uma área equiv.alente aquela
área inu1:1dad~. Apenas retir<?u parte do~. J~ê.~<?~.,,A~-,.su~t~x:,r~;:.,
transferindo-os para outra area de nome Mae Marla1~ ou~~~
. par:~~-'°C;!·.Íº~:Jicou nq.-'.!k,lo.cai .e r~s;k~.t.iu,.à,
!ll~~o
-..
·'·a) ·si~-·~ôs
. Yãt:os noti6ii~s.
tênr"·s~8'r~~uvi~~~ám
p:r::91;>ria __boca ?º líder P~yaré Gaviã~l"5i:~!;., estava __ . ~~.~p~:
',,~'
testemunho, aos costumes disse nada. Inquirida, respondeu: QUE,
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO DE SÃO PAULO

CARTA PRECATÕRIA

NQ 93.9555-2

cont. do depoimento

de LÚCIA MENDONÇA

MORATO

DE ANDRADE

ele estava hospitalizado em Tucuruí e foi fortemente pressiona
do pela FUNAI e pela ELETRONORTE. O documento assinado em 1977
apenas faz menção a benfeitorias.;
quesito 9) sim. Não houve resposta. A proposta foi oferecida em dezembro de 1983. A ELETRONORTE também não respondeu; quesito 10) sim, Payaré; quesito 11) sim. Segundo relato de Payaré houve várias ameaças. Ele
reagiu permanecendo no local e procurou a comissão Pró fndio
de são Paulo para apoio na sua luta contra a ELETRONORTE;
quesito
12) muita pressão e que os índios não tinham mais ninguém
para ficar na terra, digo, não tinham mais nenhum direito
para
ficar na terra. Houve uma violência cultural contra os índios
como mudança social básica, prejudicial a estrutura organizacional da comunidade indígena; quesito 13) sim. O povo indígena Gavião Mãe Maria; quesito 14) relação de parentesco e uma relação extremamente conflituosa. A FUNAI não levou em considera
ção as divergências históricas ocorridas entre os dois gruposindígenas; quesito 15) a primeira pergunta desse quesito ates
temunha .mâo tem informações. Em relação a 2ª pergunta a res-posta é positiva.;quesito
16) em relação a 1ª pergunta do que
sito 16 a testemunha nada sabe. Havia interesse de Payaré
de
impedir da realização de qualquer negócio
relativa as terras
da comunidade indígena porque queria a troca por terras; quesi__
to 17) prejudicada; quesito 18) não tem informações sobre a 1ª
pergunta. Em relação a 2ª pergunta, sim sabe que a comunidade
Gavião da Montanha reivindicava e continua a reivindicar terras
de igual tamanho e de valor ecológico daquelas inundadas pela
Tucuruí onde poderão viver segundo seus usos e costumes e tradições. Já estava em contato com o advogado, a fim de assegurar direito a terra de igual tamanho; quesito 19) a FUNAI teve
conhecimento em dezembro de 1983. Segunda parte do quesito 19
prejudicado; quesito 20) o advogado da FUNAI que levou o repre
sentante do ELETRONORTE até o Hospital onde Payaré estava inter
nado, fato ocorrido em 1977, foi o mesmo que levou os três
in
dios para Belém para assinar o acordo com a ELETRONORTE, fato
ocorrido em 1983, ou seja, foi o Dr. Raimundo Nonato Soares
Holanda. A testemunha sabe dessas informações pelo relato
dos
índios quando estava realizando o seu trabalho em 1983/1984. quesito 21) que não sabe a resposta e fica prejudicada a próxi
ma pergunta desse quesito; quesito 22) resposta encontra-se em
quesitos anteriores; quesito 23) garantir a sobrevivência físi
cada comunidade indígena na medida em que perderam território;
quesito 24) razões históricas e culturais e econômicas. Proble
ma político de convivência do grupo que ali chegou com o que já está estabelecido. Dada a palavra às partes nada foi reperguntado. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente a~
sina do. Eu,
~
(~Y.Norita) Técnica Judiciária, datilografei.
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fisicamentes
que os indiCJa foram forcados a abandonar
a
r tt'.3:.:?I" va , :sfi'r n JLJ t r ~ ns f e r i úos 1->a r a ;.i n.>•-,e r va <.lfJ Mãe
M,.i r l-i;

qu~ "ouve
cultural
9ra11 de

líder

ac

va

í

ona t

na r e s er va

de Mlfo 11~ r í a,

qu~

era

j ~

por Olitros grupos Gaviio (GaviUus do Rio Praia Alt~ u
grupo qu~ hav1m sida tr~nsferida do Maranhio);
que havi~'

r Lva I Lda de s e n t r e es<.:~tl!Sgi·up!Js
,Jiwput.:\~
t e r r t ur t a s r
que
E'Le t r c no r t e
pressionar;.1m
í

í

ind:lgenas

manc:idnados,
fundadas
um
l"G.';:,re~entante!!J. d •.\
FUNAX
e
da
índil:)9
p;;ir.-i
~ue
-ac e I t.assem

01:.

os

ind~ni~~,filo cferecidai
que oa índios j' haviam contrat~dos
aJvagados; que PayarJ nio foi levado para a~sinatura
do ~cardo
por'-1ue' a
ela
se opunha;
que
Payar<f.
n~ci queria
i11denizadio,
fll·1.:tf:enllt-:t11do a
rn:1niüt:n1ç:~io da terra
ou o b t e nc.Io de ou t r c i
qua
~
fUHAl
e Eletronorts
pretendiam a solu,io do problema atravis
de
i nue n <!;ic;:.é.i\.:1,
e
n~o
a t ravé s de t er r ,is para o s
i nJicn:;;
'-JUe
os \
ínôtos
qlw
vi.:\jé~ntm
Piff~
BeléHt
nrio tinhan,
i?.Utorizct,;.~o
d-a\.
í

comunidade
r ec e b i me n t o

~~13brar
acorda
que ievamse am
conta
a
dí.i.' clinh1d\-o;
qu!::' o objetive, se111pre: foi •.~ m.:.\nubu1çJt<:,
d4s tarra~; que atrav~~
do relato dos i1ldius que for~m l~g\vadu&
pa\-t\
lit.dá-111,
s ou be 1:1u1::· os mêtsmo~ +'oram c or.duz Ldo s p(;;'lo
Atlv,
da

FUNAI,
_.;..

.,,"-- ...

-- :.--

para

R~r·wundo

:

Nunato

Soarra~

-~ -···- -~-. - - -o,._,.. •..

Hol~nda,
i

....

1

o

mesmo

que

~/ lJi
--1-~--W0--- ·--

l
1

·

ta,,tou

1

~

'---,..-~-

\-t--

:

· a.w-

-

-

-

-

·-..._......
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PODER JUDICIÁRIO

/O·

JUSTIÇA FEDERAL DE 11 INSTÂNGIA
c o nva nc o r
<A e f; i t a 1:. t. <~

o ".f!r~F':aY~rÉt,

que

.~ · i n <.J e n i :2. a. dÃ o

conh~cimento

da

li'; m

exlst&ncia

·hosp.i.t,:111:.uJ.úo,
qui:~
E 1 e t r o n or t e · · t i n h,.,

s& e nc on t r av-a

d i n he i r o ;

da

uma

q u t~

a

Jrwa

equivalente

~quQl~

.l.niu,dad~q
,1ue
i 1hili-penócnte-iu&nte
do a1iipec; to
sue iológi,:t:>
,:\
~ .;.1u i ':li l ç:âo diit trir r as equl. va len bits ,:1.s i nu n-Ia da s tiitm sar a n t la 1 e g.,11,
~t~
~~&mo
porqu~ a b~se para~ vid~ de um povo1
que na ~tual
re~arva
onde o!l c omunI d ade G;.wiJo da Montaoha s s t: 4 i ns t ~l ,;1.ds:1.,
hs:i.

vári~s

disputa~

+r u t o s .

pelo

t~rritório

R~sµondendo

as

e pela

P«ff9Ut\t:as

caça,
d1J

MF'F

alim da

coleta

con~t:~11b?s

d~
ut:!sl.;;.

que a drea objeto desta ~cio ~ inconlesLavelm~ntE
por índio~, confürrne toda a docum~ntaçâo
j~ ~nalisacla;

pre~~t6ria,

ocupada
que

no

período de 1980 a 1985 a área €ra ocupada
pelos
índios
e ·por po&~elros, qufil o ín~io
Pay~rJ ~ra, e ainda i, o chwfe da comunidade Gav1aes d~ Montanha,

GdviJ0 da Montanha, psla Empreiteir~

i11clu:!livE!
no ~ilr:iodo
de J.'1B0 iâ 1965; · que ll?><iste,' 1;H?9Lwdo ~ FUMfiI,
umm irt,'.:r equiv"'l&nte:
<il ser
ocupadi:\ P€los
índios,
· loca.li:..:.au<i\
nu
wJdlo
Tocantins.
Nacla ffiai$ dis•e e nem
lh$ · foi pwrguntadu,
orde:nanóo
o l'íM. Jui:.?: que ae encf.•rrê o presi::nte
dt::poimento,
CIUE.'
lido
~ ac:h~do cord1or111Q voai cilítVid~1T11n1lfit as s nado ,
Eu,
\'~---·-<~T)
Frapolli>,
Awdli:aH· Judiciári;~.
I)illtilograftd.
E i?u,
wt,/
~ _
Ft·g.nclmco
J\.'Jffici
<.h.:r
C-:1.mpos
TrindiidEt,
D.ir1a1tor
d1:1
\.I b $ e r ,::-vi .
í

WL

.

i

JU L Z : ;

vti

•

,,,

--Adv. AI J:~~
lllif'OE::1~1E:l~~r

.

t=5d tJif.t

~.

JêfWJ

"__ ·-~-
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL OE 11 INSTÂNCIA

~-

AUDiiNCIA PARA 0!11VA DE TESTEMUNHA
1

A"'' · · Ho

;.
•';•

dh

du mils de .:jun~o

do

<1110

da mt

· ··: tr&t~, M:st;i cidad€:' do Ri.oi d<:! Ja.n<?iro,

novu c e n t oa e

na

nov e n ta

e'.:

ala de- au d
nc a a a do JL!Í,::o
o: MM. Ju··x Dr.
SERLHO · SCHWAITZER,
í

ê

'.'

.():'cimJ!
Sen<ta Vara, :prurm;entm
c.omi.g<·,
Diretor·
de:
St~crel;nHia
: a d an t
dec La r a do ,
foi
abe r t a
audiilr eia puriit o t t va dEr: tiih!iihtmunh~ nofõ illt to~ da Ca r t e Pri?catdr.i.a 11~ ·:·
9~. ()0 1~91-7,
~111 qu<+: é: Requeirenle
COMUNI).)· DE INDíGEl~A J;OS Gt:VIõf:;S D/1: -'.,
MüNTA"HA E ULJ'fr\OS
li k$<-IUfrij,Jo CENTRAIS -E~~TRICAS
no MORTE oo Hf~ASll.. · ·;
tia

í

í

S/A

tLETRONORTE.

Ap,·e~dadaiii- a1íi Pêff te. ,.

compareceu

a

Adv.

da .,:

Re'!ueraotli!, Dri! .Ju Li a ua Farr az da Roch:a ~anU.l!l,
OAB nQ l01.2~·Vtif, ·:
quer quereu a junt~da d~·suL•tabfrl€Liruen o, o qu~ foi dµferidQ =p~lo.··
Juiz.
APÓ1& prot:ardwu-1ul! a i n<.1ui ri ç:Üo Ja tt:?' bu1uunha, cuj q.S dF.c: .t. ;.n- :a,;:<l!:!t, :::
c:ot1!l,t~m da a1Sse1·,tada «1.n~xa. Ct.llllPr i d.A a d~l i9Jnc ia, ff.1 i e nc er r a da it · ·:.
:audi~1~c:ia,
com a ordli!'m de dev<.'llµç;l}o da )Pr~catór:i.;.:,. ao MM.
.J...d:.:u ,~
Depret~nte, feit~m as anota~5Rm no SDR. Nada mais h~vando, ffiandwu o ;
MM .• Juiz
e nc e rr e r
1?sta
au ua nc a ,
do; cium,
parr.i
~onst;ar,
fül
lavr~do este termo que~ lido e achado conforme, vai d~vi<lam~nt~
~,ss i m1 do.
Eu,
_:~,):.;:,
. ----- (Hus\ilru~ 1· y
F -. po I 1 i) ,
f;uxi. .1. i;;i1·
Jud:i.c:i,~ria;
Datilogn:\rf::i.
r.: eu,~~~OC~--·ranc.i$t:.o J,,sc(
dEi·
C;amposTrindada,
Diretor
de Sf'.tt::retslri:a
...
·eivi.
ê

í

,,.!_·/

--- ·--

..•.

_

---~--..._.
1
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O MiNiS~ERIO POBLICO eEDERAL na pessoa do

'

Procurador da Repüblica que estç1. subscreve, com a devida consideração, vem à presença de v. Exa., nos autos de Ação ordinária
promovida pela COMUNIDADE !NDIGENA DOS GAVIÃO DA MONTANHA con tra ELETRONORTE S/A, processo nQ 89.1377-7, expor e afinal re querer o seguinte.
As fls. 146

v.

EKQ., p~oferiu despachos~

ne~dor onde foram deferidas as provas de fls. 65/86, exceto

a

inspeção judlúial. Dentre tais próvae, inclusive porque tam~ém
requerida em contestação, está o depoimento pessoal do represe~
tate da Comunidndc autora.
Diante

-·

uo

deferimento acima registrado

considerando a ordem estabelecida pelo a~t. 452 do
que não $e alegue, futuramente, qualquer nulidade,
ticionário deva ser designada data para instalação
para oitiva do representante da comunidade autora,
requer ~cja deferido.
P. Daferimento

Procur~dor da República

CPC e,

e

pura

cntend~ o p~
da audiencia
o que ora se

('1
r ,'

'

Pü3

li

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS

Brasília,

Prezado

22 de maio de 1992

Paiaré,

Conforme combinado durante a minha viagem a Mãe Maria,
estamos fazendo uma campanha para que o Juiz da 4a. Vara
Federal de Belém julgue a ação judicial contra a Eletronorte
com mais rapidez. Estamos te enviando cópias das
correspondências
que várias entidades já enviaram ao juiz.
Além do Ndcleo de Direitos Indígenas (NDI), Centro de
Trabalho Indigenista (CTI),
Instituto de Estudos SocioEcon6micos (INESC), Fundação Mata Virgem (FMV), União das
Nações Indígenas (UNI), Instituto de Antropologia e Meio
Ambiente (IAMA), Centro Ecumênico de Documentação e
Informação (CEDI), também se comprometeram
a enviar
telegramas a Environmental Defense Fund, a Comissão Pr61ndio de São Paulo e a Associação Nacional de Apoio ao
!ndio-BA (Anaí). Estou te enviando também cópia das duas
cartas que 18 deputados federais, de diferentes partidos,
enviaram ao juiz, manifestando apoio à Comunidade Indígena
Gavião da Montanha e pedindo que a ação judicial seja
agili2ada.
Como vê, estamos fazendo toda a pressâo possível para
que o juiz decida logo o processo judicial, favoravelmente
aos índios Gavião. Qualauer novidade. te manteremos
informado.
Um grande abraçc,

·- !
I

///

.. ,,

,

.•

/!/,,-(

-

-

,,

./

;.·

. ; .. ~

Ju 1 'i à ria Santil 1 i
Assessora Jurídica

SCS, Q. 06, BL. A Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF
telefone (061) 226-3360
fax (61) 224-0261
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Exmo. Sr. Dr. Juiz da 4a.
Dr. Daniel
Paes Ribeiro

;~: '

(

Vara

Federal

em Belém

- ) r::_(:,;. (/~ ( -:;

Vimos,
pela presente,
expressar
a nossa preocupação
com
a dramática
situação
vivida
pela comunidade
indígena
Gavião
da Montanha,
que teve suas terras
tradicionais
inundadas
pelo reservatório
da Hidroelétrica
de Tucuruí
e vive,
atualmente,
na Área Indígena
de Mãe Maria (PA).
A comunidade
indígena
aguarda,
com ansiedade,
decisão
final na ação ordinária
de anulação
de ato jurídico
que move
contra
as Centrais
Elétricas
do Norte do Brasil
(Eletronorte),
Processo
no 89,0001377-7. Apesar
de sua plena
confiança
na capacidade
do Poder Judiciário
de dirimir
conflitos
de forma justa e nos termos
da Constituição
do
país, a comunidade
indígena
está apreensiva
com a lenta
tramitação
do processo.
Estamos
cientes
das diversas
atribuições
e do acúmulo
de trabalho
que pesam sobre V.Exa. mas pedimos
compreensão
para a necessidade
d~ uma solução
judicial
urgente
para os
problemas
vivenciados
pela comunidade
Gavião
da Montanha,
com a procedência
dos pedidos
formulados
na ação judicial.
Agradecemos
Vossa atenção
e renovamos
nossos
protestos
de estima
e consideração,

Coordenador da União das Nações IndTgenas
Praça tnio Barbato, s/n9
São Paulo, SP, cep. 05517
Tel: (011) 8131754, Fax: 2119996

li~undação1Vlata Virgem
TRANSMISSÃO DE FAX/ FAX TRANSHISSION
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TEXTO/MESSAGE:
'

Vimos, pela presente, expressar a nossa preocupação com a dramática

situa

ção vivida pela comunidade indígena Gavião da Montanha, que teve suas terras
dicionais inundadas pelo reservatório da hidroelétrica de Tucuruí e vive,

tra
atual

mente, na Área Indígena de Mãe Maria (PA).

.

A comunidade Indígena aguarda, com ansiedade, decisão final na
ria

ação ordiná

-

de anulação de ato jurídico que move contra as Centrais Elétricas do

do Brasil (ELETRONORTE). Processo n2 89.0001377-7. Apesar de sua plena

Norte

confiança

na capacidade do Poder judiciário de dirimir conflitos de forma justa e nos termos
da Constituição do país, a comunidade indígena está apreensiva com a lenta

trami

tação do processo.
Estamos cientes das diversas atribuições e do acúmulo de trabalho que pesam
sobre V. Ex§. mas pedimos compreensão para a necessidade de uma solução

judicial

urgente para os problemas vivenciados pela comunidade Gavião da Montanha.
Agradecemos Vossa atenção e renovamos nossos protestos de estima e

conside

raçao.
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IAMÁ
IAM~ - Instituto

de Antropologia

e Meio Ambiente

ena Envi r onmertt: Irret: i tute

Anthrapa1Q9Y

Rua Turi, i6 ·· V. l1ad,1lrma - CEP 05443 - Sito Paulo - SP - Tal. (Oiile!O-l30i e 2H-b7?.4 - FaK (Oi.li 210-1338
Ml'.ldem: IAM~
Sic Paulo, 27 de abril de 1992

- -------J)r

.·· J},:ir-1-i-~l--P,1tes R:H.t,~.r-n· --·
--K. da 4..... Var.;, FfN:ierR I de Belàm/P.-,w·A

MM. ,lui

i'51 ..i::1

O IAMd - Instituto de Antropologia e Meio Ambiente, vem expressar
total
füc1J. i.dar if,1dade
,?-1 Comun:i.cli:'H:ie I nd í.91,ma f.l,iw ião da Mcmt.;:mha, qm*

tevf.~

Sl.lé\S

Hidret,tri~~

te1··ras
tré\clic:i<::>nai.~i
jnundadAs
pelo
resf.ffvatório
da
de T1~urui 8 está
vivendo
na Area indígena
de Mie Maria

<PA) .

Out 1···CJssi m ,
;;1gu.rff rlamt1!.-, .-,m!:, i. c1sos,
j 1.mt;rrn1ent €"~
e. cm mui. t.,,,s 1::1utras
institui~5ns que sA sPnsibili2arnm çrnn este fato e apoiam os ciavilo da
M1:mLu1h,'i,

<"!.

dec i. mã<.1

+ in<ill

d,:i

;..u;:âo

f-n-di nái- ia

de

ariu J.ai;::ão de

ato

juridi~o, ~m f~vor d~ citada Comunidade.
Agradec:emos a especial.
ranviando-lh~• n~ssos melhores

aten~io
do Meritíssimo,
cumprimentos.

M.;,rn··n Lermel

e

terminamos
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IAMÁ
IAM~ - Instituto de Antropologia

e Meio Ambiente

Ertvi r-anmsm t: Institute
Rua Turi, 16 - V. Madalena - CEP OS443 - são Paulo - SP

f!tnthn:ipalogy

end

Tf!I./Fmc (Oii) êH-6724 e <011) 210-1339 •··· Moch-m :

IAM~

r.•Íd. nuc leoí
Slo Paulo, 30 de abril de 1992
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.Ju I i,~n.-a Santi l li
N~cleo d~ Direitos Indígenas
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70300 - Brasília/DF

Pre~acia

Juliana,

Env t amoss ca1··ta Ar:l •.luiz
c,~m Bf."~l.ém 1,;obr"('õ,' ;a
Mont~nh~, e anex~mos a voei uma xerox.

qu~::1stão

dos

G,,:1Viãc:1

ela

--'

