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1 CÓDIGO 

RESUMO 

R[VER O RELATURIO E ATOS ()UE DELIAIITARA~t A TI APVTEREWA. PARA EX 

CLUIR ÃREA VO Ii\!uVEL RURAL- FAZENDA PE VE MORRO (CONTRAVTTêJRIO VEC. 

1715/96). 
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MEMO N9 QÇ3{L /DAF/96 Brasília, Ú~ de março de 1996. 

Ao Servíço de Protocolo - SEP 

•( 

Solicito autuar a documentação em anexo com aé-, seguintes 

caracter!sticas abaixo: 

INT.: EXPORTADORA PERACCHI LTDA 

ASS.: Rever n relat6rio e atoR que delimitaram a TI 

APYTEREWA, para_ exluir irea do im6vel rural - 

Fazenda r; de Morro. 

(Contraditório De c , 1775/96 

Atenciosamente, 

ISA MARTA PACHECO 

Iri r-o r or-a de Assuntos F'únd.i a r i.o s 

_, 
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ILMO. SR. PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - 

FUNAI. 

Rf·QTrJ r·; f .'-i ,, 
• 't,, • •••. ' '\~ • 

EXPORTADORA PERACCHI LTDA, pessoa j~ 

ridica de direito privado, com sede 

na Rodovia do Coqueiro, Ramal 40 Horas, Km. 02 n9: 163, 

Mu~icipio de Ananindeua, Estado do Pará, inscrita no 

CGC/MF sob o n9 04.708.210/0000-90, por seu procurador 

infra-assinado (procuraçâo-anexa) (doc.01), com escri 

t6rio profissional ã Av. Nazar~, 272 - sala 1004, aon 

de receberã notificaç6es, intimaç6es e etc, vem, mui 

respeitosamente, à presença de V. Exa, com fulcro no 

~··~ 1 _,,_ __ ~-·-·--~--- -· --·- - _, ...•. ...,.___~ 
Av. l\lazaré (Ed. Clube de Engenharia), 272. Sala1004 - Fones: (091) 223 8001. 223 8366. 224 6985 
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§ 89, art. 29, Decreto n9 1.775, de 8 de janeiro de 

1996 e art. 59, XXII e LV da Constituição Federal, 

expor e requerer: 

1. DOS FATOS 

1.1. - A requerente é senhora e po_~ 

suidora, a justo titulo, de 

diversas ãreas de terras situadas no município de 

São Félix do Xingú, Estado do Pará, consoante pro 

vam as inclusas certidões expedidas pelo Cartório 

do Registro de Imóveis da Comarca de são Félix do 

Xingü e plantas (does. n's. 02/12), todas origin; 

rias em Títulos Definitivos expedidos pelo governo 

do Estado do Pará no ano de 1962. 

1.2. - Conforme se verifica das 

certidões e plantas acima 

mencionadas as áreas perfazem um total de 39.204, 

0000 ha. (trinta nove mil duzentos e quatro hecta,, 

res), constituidQs pelos lotes de números 13, 14,15, 

21, 22, 23, 28, 29 e 30, cada um com 4.356,0000 ha 

(quatro mil, trezentos cincoenta e seis hectares) 

constituindo o imóvel rural denominado" Fazenda P~ 
Morro." 

1.3. - A requerente adquiriu as 

glebas objetivando implan 
tar um projeto agropecuário e projeto de manejo flo 

restal que lhe permitisse a exploraç~o racional da 

madeira de suas terras, na mais fiel 

da legislnç~o em vigor. 
observância 
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1.4. - Em nove anos de árduo e diu- 

turno trabalho, enfrentando 

as dificuldades naturais da longínqua e inhóspita 

floresta amaz5nica a requerente investiu recursos pró 

prios de grande vulto na criação da infra-estrutura bá 

sica para os projetos, implantou o projeto pecuário, e 

laborou 3 (três) projetos de manejo florestal que foram 

aprovados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

IBAMA, no momento em plena execução com 120.000 (cento 

vinte mil) mudas de mogno plantadas. 

1.5. - No sentido de V.Sa. possa 

fazer um melhor juízo dos 

investimentos realizados, a requerente passa a rela 

cionar as benfeitorJas introduzidas em sua propriedade: 

a). - Área de pastagens com 5.650 - 

ha.: 

b). - Tr~s projetos de manejo fi~ 
restal aprovados pelo IBAMA; 

c). - Estrada de acesso à Fazenda 

e circulação dentro dela; 
1 1 d). - Dois campos de pouso para pe- 

quenas aeronaves, com 700 me- 

:' 

tros c ada r: 

e). - Dois irn6veis residenciais pa- 

ra os administradores da fa- 

zenda e dos projetos de re- 
florestamento; 

f). - Quatro alojamentos para traba 

lhadores; 

g). - 100 Kms. em cercas de arame 

de cinco fios; 

11). - Dep6sito para cereais; 

l). - 6.000 metros cÜbicos de açu 

des; 
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j). - Refeit6rios e Açougue; 

k). - Pocilga, oficina mecânica, po~ 

teiras, cocheiras, usina para 

beneficiamento de arroz e de 

mais instalações; 

1). - Rebanho de gado bovino, com 

duas mil cabeças; 

' 
1.6. - Para manter empreendimento de 

tão grande porte, a requeren 

te disp6e de um quadro funcional de 40 (quarenta) em 

pregos diretos,· propicia centenas de empregos, o que 

lhe confere relevante importância no contexto 

econ6mico do município e do Estado do Parã. 

sócio- 

1.7. - A impetrante sempre exerceu 

posse mansa e pacifica so- 

bre suas terras, assim como seus antecessores, sendo 

a origem em terras devolutas do Estado do Parã, por 

f6rça inicial~ente da Constituição Federal de 1ê~1, 

art. 64, portanto, num período de 105 (cento e cinco) 

anos. 

1.8. - Por força de ato dessa 

daç~o Nacional do Indio, 

blicado no Di~rio Oficial da União, ]O de dezembro 

Fun 
µu 

de 
1991. fanexo-doc. 13), foi aprovado; delimitaç~o da 

Área Indígena APYTEREWA, "de ocupação do grupo tribal 

PARAKANÃ", com a superfície e perímetro aproximados de 

980.000 ha e 550 Km respectivamente, localizada nos 

municípios d e Altamira e são F~lix do Xingü, Estado 
do Pará. 

1.9. - Em consequ~ncia do ato aci- 

ma referido, o Exmo. Sr. Mi 

nistro de Estado de Justiça, atrav~s de Portaria, pu 

blicada em 29 de maio de 1992 no Diãrio Oficial da Uni 

~o (doe. anexo nQ 14), declarou como de posse permanente 

~
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indígena, para efeito de demarcação, a área Indígena 

APYTEREWA, com superfície de 980.000 ha (novecentos 

e oitenta mil hectares) e perímetro também aproxi 

mado de 550 Km (quinhentos e cinguenta)quilometros. 

•( 

1.10. - Ocorre que com esses atos, 

e, face a descrição do pe 

rímetro, a propriedade da requerente foi incluída na 

;rea indigena APYTEREWA, ferindo o direito cons 

titucional de propriedade da requerente. 

2. - DO DIREITO 

2 .1. - o Decreto n9 l.775, de 8 
de janeiro de 1996, publi- 

cado no Diário Oficial da União em 9 de janeiro de 

1996, dispõe em seu § 89, art. 29, poderão os in- 

teressados, que é o caso da requerente, apresentar 

suas razões para o fim de pleitear indenização ou 

demonstrar vícios, totais ou parciais do relatório 

jã acima mencionado por ato dessa Fundação Nacional 

do Índio. 
1 ' 

2.2. - Com todo q devido respeito 

face a documentação anexada 

que comprova que a origem da propriedade da re 

querente se deu por força de expedições de Títulos 

Definitivos de Terras do Estado do Parã, em 1962, 

o qual era detentor desde 1891 por disposição da 

ccrnstituição Federal, em seu artigo 64, não poderia 

ser incluido no Relat6rio que delimitou a ãrea In 

dígena APYTEREWA a propriedade da requerente por 

ferir o <lireito de propriedade protegido pela Cons 

tituiç~o Federal. 

~··. l 
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3. - REQUERIMENTO 

Assim sendo, REQUER a V.Sa. 
que se dÍgne mandar rever o 

relatório e atos que delimitaram a área Indígena APY 

TEREWA, por apresentar, data venia, vícios 

ao incluir no perimetro a propriedade da 

parciais 

requerente, 

tudo de conformidade com o que disp6e o Decreto 1.775, 

de 8 de janeiro de 1996, para finalmente excluir a 

área de propriedade da requerente da área Indígena APY 
TEREWA. 

Termos em que 

E. R. M. 

,,.. . ' 

Brasília-DF, ~:, de Cr.A..\l.A.\uÂ W de 1996 
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