'/'#

• "".t-

,,

---·---...:..---·
·INSTfflJTOSOC~EHTM..
Dali
MINUTA PARA FINS DE ESTUDO E DISCUSSÃO

I

I __

eoo. l<. DDSM?ô 5G

Brasília, ••. de jan~iro de 1997
Senhor Presidente da FUNAI

Os membros abaixo assinados, do G.T. Kadiwéu, em reunião realizada nesta data, para estudo da melhor maneira de defender os
interêsses, tanto das Comunidades da Reserva Indígena Kadiwéu,
como da FUNAI e da União, na questão de eventual pleito de indenização pelas benfeitorias deixadas por arrendatários despejados ou que abandonaram espontaneamente a área, conforme jâ
exposto a

v.sa.

pelo Consultor t~cnico do G.T., notadamente em

correspondências de 26/11 e 24/12/96, resolveram formular a seguinte consulta a essa Presidência:

1. A menção ao direito de indenização pelas benfeitorias já vem

sendo feita desde as contestações iniciais às ações de despejo
movidas pela FUNAI, notadamente para justificar a retenção das
fazendas até gue a indenização esteja concluida, tudo nos termos
~"1"íi'-

do Ar.t.~~ ~Estatuto

da Terra.

2. Entretanto, por ocasião da entrega espontânea da posse da Fa
zenda Santo Antonio do Nabileque, portanto quando não vinha mais
ao caso invocar o eventual ~ireito de retenção, já houve a primeira menção concreta e explicita de que se tem conhecimento, h
possibilidade de requerer da União indenização pelas benfeitorias, como consta do TERNO DE RESCIS1W DE CONTRATO AGRARIO, datado de 28/~8/96 (anexo 1 ), cuja c6pia foi incluída na primeira

- 2 -

corr~spondência aciwa.
3. Já no OFICIO NQ 014/96, de 19/09/S·6, da ACRIVAN à FUlJAI (anexo 2),

repetido no 0.FICIO NQ 015/96,

da ACIRK ( anexo 3), relacionando

de 25/09/96 ao Presidente

33 fazendas

desocupadas,

bem

como no OFICIO NQ 021/96, de 12/11/96, nova.wente à FUNAI (anexo

4), relacionando wais 6 fazendas, nada se menciona quanto ~s ben
feitorias, mas isto, certamente, porque o eventual direito quanto à sua indenização não cabe à ACRIVAt~, mas sim a cada associado, que tew 5 anos para

exercê-lo, contados da entrega da posse.

4. Tampouco hl menção às benfeitorias nos documentos individuais
que forrun recebidos, a saber, ne CARTA DE DESISTENCIA de 03/03/96,
relativa à Fazenda Baia do Limoeiro (anexo 5),(e no TERMO DE DEanexo 6)
SISTE;NCIA de 22/07/S6, relativo à Fazenda Ximbuvd, mas se trata
a! de atos isolados, praticados antes da tomada de posição em bl~
co , pela ACRIVAN co.co tal.

5.

Ullia

vez ~ue, conforme adiantado na mencionada correspondência

de 24/12/96, parace haver boas possibilidades de conseguir do Sr.
Nildo Alves de Albres, atualmente prefeito do Município de Anaet ác í,o, no documento habil

para

só à Fazenda Baía do Limoeiro
vez ainda, desde já,

a

ho.noLogaç âo em Juizo, relativo náo
co,110

t ambem a .fazenda Ipanema e tal

mais outras 2 entre as 15 que sua fa

milia arrendava na Reserva, tambern desistência. quanto ao possivel
direito de pleitear indenização pelas benfeitorias, desejao G.T.,
com as necessárias precauções, tentar estabelecer um precedente

que vá liquidando aos poucos, mas de forma defini tiva, o eventual
contencioso relativo a essas benfeitorias, e reduzir assim, progressiva

e proporcionalmente,

o custo das vistorias "ad perpetuam

rei memoriam" na Reserva, tanto das benfeitorias como dos danos
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E.t!Ilbientais
6. Pura tanto, prop6e o

G.r.

a essa Presidência, que se ofereça,

em co rrt r apar-t.Ldc., ao Sr. N'il do Alves de Albres, em nome da FUNAI
e em nome da União,

quitação

por todos os po as fve s danof; ambiení

~is (em relação aos quais se poderia propor ação pelo prazo de
20 anos contados da devolução da posse), e poupar, caso aceita

por ele a proposta, o custo da averiguação desses danos~~
bem como da vistoria das benfeitorias.

~~,

7. Entende o G.T. que, ao aprovar a proposta acima, estaria essa
Presidência defendendo os interesses da FUNAI, que poderia vir a
ser r~ na qualidade de locadora, inclusive em sucessão ao

s.p.r.,

por aproximadamente 30 anos, das fazendas da Reserva.

e.

E tambem da União, tanto na qualidade de titular do domínio

dessas terras, como a índa

se tivesse _que incluir em seu orçamen-

to, no final da execução, as quantias necessárias, que, conforme
adiantado na correspondência de 26/11/96, poderiam chegar à cifra de 5 milhões de Reais.

9. f evidente que o instrumento a ser levado para ratificação em
Juizo deverá conter a concordância da ACIRK, na pessoa de seu
Presidente, autorizado pela Diretoria e/ou pelo Conselho e/ou, o
que seria preferivel, por Assembléias Geral especifica, contando
com a presença do(s) indio(s) usufrutuário(s) e de sua(s) farnilia(s),

uma vez

que

danos aw.bientais

afeta.no

usufruto

ou uso da

Reserva, que cabe à Coillunidade.
Em compensação, esta receberia as benfeitorias, no estado em que
se encontram, ê verdade, estado esse que oscila entre o·bom e o

lamentavel, que parece ser o mais frequente.
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10. Outra fór~ula talvez pudesse ser uma quitação reciproca entre o ex-arrendatário e a ACIRK,
pala

FUNAI,

desde que esta fosse assistida

e a FUNAI por sua vez tivesse o mandato da União.

11. O instrumento deveria, por conseguinte, e em qualquer das hi
p6teses, ser firmado por procurador da FUNAI, designado, para e.a
se fim específico, por v.sa.
12. Figuraria, no instrumento, cláusula determinando que todo o

a~ençado só se tornaria válido se, e quando, ratificado em Juizo . E que a eventual declaração de nulidade de qualquer dos com-

promissos contidos anularia toda a avença.

13. A minuta poderia ser submetida ao Procurador da República e
ao Juiz Federal competentes, em Campo Grande, antes de ser levada ao Sr. Ní.Ldo .

14. A ratificação é necessária, tanto para se dar como tlefinitivemente concluídos os processos de despejo, como tambem porque a
indenização pelas benfeitorias ~teis e necessárias é determinada
pelo Estatuto da Terra (ainda que posterior a muitos contratos
ou cessões de contrato), no que~

entendido como cláusula de pro-

teção social, irrenunciavel, a não ser em juízo.

rER.M.O DE RESCISÃO DE CONTRATO AGRÁRIO
E DE ENTREGA E ltECEDIMENTO DE ÀREA RURAL
Pelo presente instrumento, rui partes a seguir nomeadas e abaixo assinadas, de um lado,
llVO VAROAS), doravnnte designado simplesmente
ARRENDAT ÁR.10 (ou
LOCATÁRIO), assistido neste ato pela ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO V .ALE
AQUIDABAN E NABILEQUE - ACRIV AN, e, de outro, (ANTONIO M DIAS),
doravante designado eimplesmente ARRENDANTE (ou I.l)CADOR), assiatido neste ato
pela ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DA RESERVA KADWÉU
• ACIRK, tendo celebrado entre si "Contrato de Parceria Pecuária", datado de 15.01.1994,
cujo objeto ~ a Fazenda Santo Antonio, de 2632 hectares, situada na Reserva Indígena
Kadwéu, neste Estado, ajustam neste ato e pôr este instrumento a rescisão consensual do
teferido contrato, restituindo
o ARRENDATÁRIO
(ou LOCATÁRIO) ao
ARRENDANTE (ou LOCADOR), que a recebe, a posse direta da Fazenda objeto do
oootrato ora reacindido livre e desocupada, nele se encontrando erigidas u seguintes
benfi,itorias e acessões: (Citar pastos formados, mencionando área aproximada e tipo de
capim), açudei ecostruídoa, currais, cercas, casas etc, com seu respectivo valor aproximado.
Foi conastruida uma casa de apromnadamente 50m2, um galpão de 60m2, um mangueiro
completo eom brete com 400m2, aalgad~ 30 km do cerca, perfazendo um valor das
benfeitorias de RS 3 9.000,00 (Trinta e nove mil reais).
As partes dão entre si mutua e reciproca quitação para nada mais pedirem ou exigirem uma.
da outra, em juízo ou fora dele, com respeito ao contrato ora rescindido. exceção feita à
indenização pelas benfeitorias, que o ARRENDATÁRIO (ou LOCATÁRIO) poderá

requerer da União.
O ARRENDANTE (ou LOCADOR) dispensa neste ato a assistência da FUNAI.

E, pôr estarem fumes e acordados, assinam o presente
diante das testemunhos adiante nomeadas.

em duas vias de um 'só

Bonito - MS, 28 de Agosto de 1996

Consertado com

ARRENDANTE TESTEMUNHAS:

'•

Francisco MatchuaPresidente Acirk

teor e efeito,

·

Robert~.Sal~ene
Presidente Acrivan
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Boni1to MS, l '9 de Scrtcmbro de 1996

lltio.o Sr.

DI'. Joel de Oliveira
Campo Cminde. MS.

Ret: Relação de fucodas deuocupadaa

11.a1 ReiJ«V13

Indigc:oi1 Kadweu

C1U'O Senhor,

Pul&tDOI '" ;tnlotl

de V. S. u. inclusa relação ck1 Fazendu cuja poue

fui restituida aos índios Kadwéu, encontnmidc),oao livres, 1~111to, ele quatquei· fü:m>a de
ot:upaçlio por pa:iw dos usociados da ACIUV .AN. Damos c::wu,1rimunto, 888im, à dcicislio
aslfflllbfa:ar tomllda cm 10 Ag•::H!.to do e<in-entie, quando à \loe.nh:oidade deliberou-sn a
dc>eocUJ)!~ da Roaeiva Iwlisena 1Cadwoo 111~~ o m&s de Maio do JJI'Óximo ano.

Sendo o que cumpsia infurmar,
Cordiahnento,
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OFICIO Ne. 015196

11moSr.

C811J

Senhor,

Pu,amos 4s mãos de V. S. a cópia da .relaç!o
dNooupadu, enviada à FUNAI.

d.Ili

Fazendas

Udnbramot que as citadas fazendas encontra .•se desocupeda deadc o
d9 1995; nlo bawndo procum e nem intmHe dt JlQVOS faztudt~ para

ftMl do ~icio
efeüV'Bf' contratos. ·

.: s«irJo fi.6 pna o momento, somos,

'i
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• ,067-383-4959

436 P02

NOV 21 '96

08:51
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Amciacao Criat:'~!a~!~ldabati:~O . ~;
do

Rua C.el. Pilad Rebua, :2110 - Centro
fone (õô7)
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OFICIO No. 021/96

n.:::.....
--- -·-.w.u.v Sr.

-

Dr. Joel de Oliveira
Campo Grande MS

Caro Senhor

Passamos às mãos. de V. S. a inclusa relação de Faz.endai'õüja.
posse foí restituída aos índios Kadwéu, encontrando-se livres, portanto, de qualquer forma
de ocupação por parte dos associados da ACRIV AN. Damos cumprimento) assim, é decisão
assembrear tomada em 10 Agosto do Corrente, qmmdo à unanimidade deliberou-se a
desocupação da Reserva Indígena Kadwéu até omes de Maio do próximo ano.
Sendo o que eumpría informar, somos

Cordialmente
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D.E FAZÉNDAS
ÊNTREGLJES

NOV 21 '96

DFSOCLJPADAS

..•. ;..·-,.•\O>

FAZENDA

!

AREA

•.):!.·~· Bf.~CUf.:IZINHD
O:C:~-- l'-11~1... :1: GlUC

03- APARECIDA AQU1DABAN -

10

08:51

CARTA~

DESISTtJ:.iCIA

.'
Após receber vários pedidos do tndio Maurício Marcelino, de receber a F~zenda Baia do limoeiro ( com 4,905 ha},
e diante.do acontecimento do falecimen~o de mau pai, Sr. Hono-

rivaldo Alves de Albres, achamos por bem em aceitar a reinvidi
cação do Sr. Maurício.
Firmo o presente
'

.

Anastácio/,

03 de março de 1996.
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