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A A.SSOCI.AÇlO DOS AGRICULTORES RURAIS

VALE DO AGUA SUJA - AGRIVAS, pessoa jur:!dica·~ Setor GLEBA'•
13ARRA MANSA, com sede da PISTA DA BARRA MANSA,· Sl.O FELIXDO

XING'O - ESTADO DO PAR!, registro nt 0430, protocolo A,..,ool. t~
p&gina 023VR ,· atrav,s de seus associados, na pessoa de seu
procurador infra assinado·,·vem mUi respei toeamente, à pres!?,
ça. de v. Exl com. fulcro no§ ao, artigo 2i do Decreto
nl?
1.775, de 08 de janeiro de 1996, e artigo 51 XllI e LV da
Constiuição Federal, expor e requerer:

1. DOS FATOS

A requerente, na pessoa de seus associa,.'
dos, é 1eg:(tim.a possu:Ldora, atravtSs de posse mansa. e pac!f!
ca de uma área de terras na GLEBA l3ACAJ !, munic:!pio de S10'
FELIX DO XING-0 - ES~A.00 DO PAR!, subdividida entre/90~-'
venta) associados sendo anexa.da a esta contestação alguns'
dos documentos qW:t puderam ser 1evantados entre os possei-'
1

ros associados já que em sua grande maioria não puderam ser
loca1izados dada a exiguidade do tempo e o difíci1 acesso'

às suas Posses.
Essa área, embora subdividida entre
os
associados não tem uma área·definida, mercer do ~F,imitivia'
em sua forma. de divisão aproximando-se, porém de \120.000! (
cento e ;:rnfe mil hectares),

estando situada

reita e esquerda dos RIOS PIR..~UIA e BACAJ!.
~/

nas

-;~g~~~ d!
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2. DOS D.ADOS HISTÓRICOS

Por volta do ano de 1.991 deu-se início ao
avanco rumo as

ro:-eas

mais selvagens a partir do l.ocal conhe-

-

cido como ºMORADA DO SOL"onde grandes ~azendeiros do ramo ma

deireiro estabeleceram. posses de dezenas de milhares de hectares cujos documentos era:m. obtidos com facilidade, graças•
aos "LO:SBIES11 que estabeleciaxn junto as autoridades,

estadu-

a chamada "MORADA DO SOL" uma grande g1e-

al e :federal.· ~s

ba (100.000ha) permanecia em mata virgem após a retirada

de

toda madeira nobre pelos pretensos proprietários. Centenas •
de posseiros invadiram-na nos meados de 1.991 e hoje colhem'
os justos ~rutos de sua audácia e seu espírito de aventura.•
outro gru;po de posseiros aventuram-se mais longe ainda e tomou posse, já no final. de 1.991 da área de terras conhecida'

como BARRA M.AliSA cuja era pretendida por outra grande madeireira que dela e das áreas perif~ricas retiraram toda a mad~i
ra nobre. Foi posse mansa e pacífica.
1! essa a área que a rJ.
querente ocupa hoje.

1! de estranhar que durante 10 ou 12 anos'
(desde 1.984) diversas madeireiras retiraram de lá quanta m!:
deira quiseram, abriram estradas, fizeram derrubadas de mato
e ninguem contestou sua ocupação.
No entanto,

a partir

de 1.993 descobriram'

que os pequenos e m~dios agricul.tores estavam se estabeleoe,a
do naquelas !reas e aí então os representantes da FillfAI

na

região resolverem tomar providencias e em março de 1.993 es-

tabel.eceram um bloqueio

econômico na ponte do RIO CEDRO para

evitar que ne.s áreas apartir dali as comunidades fossem su- •
pridas de gêneros, básicos·~~Mas porquê s6 em 1. 993, quando o
potenoial madeireiro já estava exaurido? Ninguem que lá en-•
trou imaginava

que um dia a FUNAI, atirav&s de seus antropól.2,

gos estenderia auaa pretensões até as nascentes, digo, quase

as nascentes do RIO S10 JOS! e nessa pretensão co1ooasse
constante preocupação milhares
são d!gnos de um.a. epopéia.

cm

de pessoas cujos sacrifícios•

-~ara reforgaJr

que a área não era•

de pretensão indígena localiza-se ao 1ado da áreá da reque-•
rente uma. b$.n organizada propriedade
rural com mais ou menos
6~000(se1s mi.1) hectares de boas pastagens i projeto de re-•

./ .
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florestamento de mogno aprovado pelo I.:8.AMA.
Apartir de 1.992 a área da requerente, àqll!,
1a ,poca não constituida juridicamente entrou em processo de
pulverização e o que era um grande l.atif'úndio de mata. virgem•
,dividiu,..se em dezenas de pequenas e m&dias propiedadea num •
processo natural
final

cuja tendencia 4 a continuidade

e tendo com.o

a implantação de peque.nas e m,dias fazenclas.

Com o bloqueio à &rea estabelecida por força de decisãD de uma Juiza ~edera1 os ânimos dos posseiros a~
frerllm um arrefecimento embora continuassem a real.izar pequenos trabalhos

na área como limpeza de pioadas,

construção

de

oa.sas e vigÍlia

constante, além da construção de três pistas•
de pouso para sua manutenção.
3. D.\S RAZOES
A pretensão da requerente com relaçãp a

rea em questão, pautada tão somente no direito de ocupação

á-1
'

com documentos primários não constitu:i. aberração jurídica vi!.
~o que toda a Região Sul. do Pará e outras fronteiras agríco-•
las do BRASIL foram. assim ocupadas e muitas delas são ho~e •
verdadeiros celeiros agrícolas. A área, de propriedade da união e a posse e dom!nio da requerente, através de seus associados. A.i.linha divisória da &rea Indígena. ..APITEREWA está dis
tan.te ao norte em torno de 50(cinquenta) qUilômetros junto ao
RIO BRANCO DE ena. Logo não invadimos nenhuma reserra indíge
na; muito :pelo contrhio.

-

4. DO PEDIDO
Pe1o exposto soli.cita a requerente seja a área de seus associados exolu!da da pretensão da área Indígena
APITEREWA e seja o processo delimitat6rio e dem.a.rcat6r10 ~ue
atinja sua área suspenso incontinente até a avaliação fundiária da área em questão.
Segue abaí.xo:.a li ata de posseiros com cessão
de direito e a lista de poss~iros que não possuem nenhum doe_!!
-·
mento da. terra

Posseiros com cessão de direito:

/

.-:

.
fls

01- SDV'AL MARTELO PACHECO

1

02- rlAN REnO PORTELA
03-

ERASMO MIRAIIDA ARANHA

04- JOSE OAULOS ALV.ES DE MENEZES
. 03- MARIA DE LOUBDES F.· do NASCal!EI.TO
06- SILVIO MARTELO PACREOO
CJ7- AN!t!ONIO JOSE DE LIMA
00- VICENTE ALVES MENDES

09- Al>ALBERTO SOUZA SA.W.rOS
J.0- EVANDO R. ROCHA DOS REIS

04

OPF
CPF
CPF
OPF
RG
OPF

243.962.222-20
038.310.2,3-15
2Z7.442.406-30
295.672.971-34
2729506-SSP/PA
302.702.272-53
OPF 137.336.801-20
CPF 526.781.486-53

CP!' 3108446/SSP/PA
CPF 160.480~360-68

ll- EURICO MB»BDO DE SOUZA
12- JUVENCIO OOELHO DA LUZ
13- DIVINO FR.l\NCISCO SILVA
14- LEONOIO ALVES I1ULHOMEM DE. OLIVEIRA
15- SERGIO ALVES RIBEmo
16- ANTÔNIO GONÇALVES DE SOUSA
17- \VALDIMIR RODRIGUES:
lB-CLAUDIO JOSE SAVICZKI

sem documentos
CPF 293.208.792-49
C.PF 252.894.622-87
OPF 243. 054.'392-63
CPF 034.963.788-16
CPP 318.148.837-20

19-JOSi ALVES SOUZA

OPF
CPF
OPF
CPF
CPF

sem documentos
sem documentos
140.104.020-91
243~902~832-00
177.930.093-04

RG

3Z1297l-SSP/PA

20-A.DELI SILVA DURlES

21-HERCILIO GONÇALVES PACHECO
22-EDWAiiBER LISBINO ROCHA
23-ANTONIO ALVES SOUSA
24-JOSi RIBEmO DOS REIS

CPF 102.039.581-87
CPF 308.971.650-04

28-MOACIR OLIVEIRA SILVA

OPF 293.228.202-68
RG 2864125-SS:P/PA
CPF 564.164.232-00
CPF 365.247.512-72

29-ADAILTON NERES MARTms

OPF 063.428.923-34

30-&TJlfflOR FERREIRA DE BRITO
31-COSME CAVALCA.NTE DE OLIVElllA

CPF 282.801.. 72l-49
RG l 7 33Jl7-SSP/GO
CPF 296.428.092-49
CPF 197.670.213-53
OPF 088. 720.07'3-72

25-V ALDECm CHAVES DE OLIVEIRA NERE S

ROQUE DA SILVA FILHO
27-SEBASTilO FARIAS DOS REIS

2~-A.'DONIAS

32-GENIVA:t GO:IS SllVA
33-SEBASTllO C.Alfil'EU> DA SILVA
MENmS BRITO

34-JEREMIAS

35-WESLEY LANCASTER DE LIMA
VIEIRA DO NSACIM&NTm

tmi

2780876-SS:P/PA

38..JAIR NELSON·PrLAU
39-NILTON COSTA

159.981.022-15
-·
CPF 328.281..283-34
CPP 093 .697. 080-49
CPF 167.455.238-68

40-JOÃO NILTON 1.rORRES COSTA

CFF 575.776.251-91.'~

36-JUrENAL

37-NEUTUNINA

NERES VITOR

CP!'

l

j

.

I

.
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fl-SII,VIO PILAU NETO
42-CLAUDIO CORREA NORONHA
43-JOlO OIRNE LlMA.
44-ARUO JOSE DE ALKEIDA NORONHA
,45-MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
46-JORGE ALBERTO LINDEMAIR
47-LUIZ mm.NANE MELO
48..JdARLU,E TORRES COSTA
49-.ADMli RODRIGUES CHAVEIRO
50-FRANOISOO P.EREmA D.A SILVA
51-JOS:n! ROMILSON DE OLIVEIRA
52-SIMONE TORRES COSTA

g
~

CPF
OPF

CPF
RG

CPF
CPF

cm
CPF

e~

5 3-JOSá limz~P'ERREDlJr:;

>t

OPF
CPF
CPF
CPF

179.432.800-91
179.754.410-15
002.108.540-49
142.561.771-91
955.315.727-00
207.767.480-06
216.118.820-87
1600342-SSP/GO
360.919.791-91
218.203.921-04
2864309-SSP/PA
613.304.771-20
~13~: ~~!h931-7:2.:t.
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Relação de posseiros que não :possuem documentos'
1

das

terras:

01-APOLION VIEmA

DE !f.EGREmos

CPF 224.099.711-72

600 al.queres
02-V A:LDEOlifI ALVES DE BRITO

sem documentos

75 alqueres
03-JODBrE FERREm.i\ DOS SANTO&

sem documentos

500 alqueres
04-ROSENTINO MOREIRA DOS SANTOS
200 alqueres

SEM DOCUMENTOS

05-::PEDRO DA SILVA CUNHA

sem documentos

200 alqueres
06-EURIDES XAVIER DOS SABTOS
300 aJ..queres
07- F.EDRO JOSt BA.TmSTA F.BR...'t'.tEIRA.
50 a1queres
08-~MARIA FR./.NCISCA ROCHA

·-

sem documentos
CPF

293.127 .362-72

OPF

o88.823.633-68

100 alqueres

09-ANTONIO BARROS DE SOUSA

CPF 088.720.C173-72

300 alqueres
. lQ...G.ILMAR RIBEmo ROSA

1800 a1queres
11-DOMINGOS P.EREmA DE SOUZA

CPF 178.207.662-04
CPF 106.354.913-20

50 al.queres

12-LUCIVALDO SARAií/A DE SOUZA

RG

3244191-SSP/PA

100 alqueres

13-LUZ!A SARAIVA DE LEMOS
300 alqueres

CP:F 293.103.342-15

11-LEILA MARIA DE LIMA

CPF 590.163.7a2-oo

200 al.queres

15-JOSEFA LOPES DA SILVA

CPF

563.515.692-49

RG

2434170-SSP/PA

CPF

157.258.,633-.87

200 alquerea

J.6-J010 DI CASTRO SOUZA
75 a.J.queres
17-DALVINA PEREIRA TELES
100 a1queres
18-MA.URIV AN FERE llU

TELES

CPF 343 .5 63'.'633-15

100 a1queres
19-MARCOS FEREmA NERES

RG

3003316-SSP/PA

200 à1qüeres

20-JOlO BATISTA COSTA MOREIRA

OPF 081.180.408-95
f-1bvA-'

~
.c..,,_,-.::::r;,

•...
fla (f(
121.-MA.RCONES FERimntA MERES

CPF

200 alquerea
22-MARIA Josi DO

OPF 344.480.203-04

NASClMENTO SILYA

577.096.532-00

100 alqueres
·23-M.ARIA DA CONCEIÇlO FERREIRA .ARAUJOlJi&
100 a.1querea

2129506-SSP/PA

OPF 431.560.531-04

24-DALVINA NERES DA SILVA
200 al.queres
25-ERENALDO FERREIRA MOTA
70 alqueires

CPF

295.76S.062-91

26- JOIO GEl!e-IL PERElllA DE OLrvEIRA.
"· - 70. alqueires
. .. _ ,
- ... _ ...>

RG

2197237-SSP/PA

27-FRANOISCO P.ROCOPIO DOS SANTOS

RG

2680039-SSP/PA

••.••. il,

'

•

,/'.,

•

•

•

-

-

-

--

-

• -

_, • -

••••

70 alqueires

28-JOlO Dii'INO GO.JES DE:MELO
100 alqueires
29-Josi DOMINGOS DOS SA.NTOS

CPF 459.393.732-91
OPF

238.169.619-91

50 alqueires
30-CATARiliAMARIA SILVA

OPF 365.247 .432-53

200 al.queires
31-GILDEliE MONTEIRO MORAIS

CPF 449.119.042-91

100 alqueires
32- ~lILSON PEREIRA DA COSTA
100 al.queires

CPF 455.309.201-87

33-JOSt BOSCO ROSA
500 al.queres
34-MARL\ MADALENA SAVICZKI

CPF 137.127.561-00
OPF 347 .512.460-20

200 al.queires

35-VELEDA S.HUITZ SAVICZKI
··

cPF 334.068.392-15

l.00 aJ.queres

36-JORGE AFONSO CORREA DOS SANTOS
100 alqueires

CPF 177.436.502-34

37-MOISi ~~QUE SILVA DA SILVA

50 al.queires

sem documentos
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Documentos que compõem esta contestação:
1. C6pias de Oesaões de Direito de Associados, em n'Úznero de 53 (cinquenta

e

três).
2. Cópia da Ata de consti tUição da As&Oeiação, devidamente registrada.

3. Cópia do Estatuto da Associação, dev!_
damente registrado.

Espera deferimento,

Tucumã(Pa),

em

25 de Março de 1996.

.i;«:

An:cr';;fc';,ç

Presidente
CIO 31.8.148.837-20

0.A?,..PA-7.597-A
Procurador

J

CESSÃO DE DIREITOS DE CONTRATO DE COMPílOMISSO DE COMrRA
E VENDA DE IMÓVEL EM

São Felix do Xi.ngt1-Parai

Pelo presente instrumento particular de Cessãode Direitos e transferência de Contrato de Compromisso de Compra e

tor,

com R.G sob
BACAJ Ã1 região da

2.86!~PJl.SSP{&A "!·

,111

NOM ,

MI

o asado.

D~_rasileiro,

Venda,eu/nós abai~o essinado/s_nm.Oo.KILSOB
10, PROF

residente

a doJD:1 ciliado

S O E E TADO CIVIL DOIS VEI\IOEOORIES

a~cill-

na Gleba

BARRA MANSA

residente/s

_

CEDO/E MOS E TRANSFIRO/IMOS,

como de fato cedido e transferido tenho/mos ao/s senhor/es~

LI.S.Dlli.O

ROCHA, brasileiro, casado, agricultor de OPF sob nl 243.902.8)2-00, resi-'
NOME, DOMICILIO, PROFISSÃO E ESTADO CIVIL DOIS COMPRAOOR/ES

dente e dom1 c1 Jj ado nesta c.1 dada da ~1,101:unã-Pa.
residente/s~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Dua .tJ-ea de terra com 5 00
ll•ohreis (aproximadamente 100 a1queree) situa.da no munioipio de São Felix

todos os direitos que me/nos assistem sôbre o Compromisso de Compra e Venda
•

-

·-

-

DESCRIÇÃO E CARÂCTERf!::rlCA.S DOIS IMÔVEUIS E RESPECTIVNS BENFEITORINS (SE A.S HOUVER)• ÁREAS· LIMITES ETC.

..do X1nd-Pa, margem enue.rda do Rio !gus. ~ uja mad:tnda 4.5oOn. na ledo.-116r_t_a__(ma:l.fL_o.u_men.os),_4.• .0..0.Cm....no_...1a4o_suJ.t-1o.25Qn no laOo leaJ;e e J .15.0!Lno._
lado oeate, com picadas feitas de novo e sem nenhum impedimento lega11 s~

.-do a posae

.

t

manaa a sem-l)XObl.emaa.

t

t d

d

~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~

er216.ooo.ooo,oo(dezesseia milhões de cruzeiros)

pagos

pe1 o preçoJUS o e con ra a o e------

integralmente

no ato de assinatura

deste contrat0~0 que do

qual dou I amos quitação ao/s

comprador/as já mencionado/s. 0/s comprador/es assume/s a responsabilidade do pagamento das prestações ainda devidas
sóbre o imóvel ora transfe~do e a partir da,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
outras condiçõesou particularidades desta Cessão:

E por assim estar/mos contratado/s assino/amos a presente Cessãode Direitos.juntamente com as testemunhas abaixo.

Tucumã(Pa), •

--<<,

...__~(y,.r,,1...b.i). 11 cl(_
...'' ,
------joSlf-ROJULSSO--l>E OLIVEIRA(vendidor)

J . 1t,~

25 de maio de 1992

-- •

~

' ----~
. .: .:- ~·----=--~----

----=-ED-WALBE\LISB!N() ROCHA( comprador)
'·,.

ASSINATURA DA ESPOSA DO vtuortxm

TESTEMUNHAS:

_

2513 • cn11rOPEL
Bloco eorn 50 Folhas

