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A Sua Excelência o Senhor 
Aécio Neves 
Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Presidente, 
Ao encerrar os trabalhos desta Comissão Par

lamentar de Inquérito tenho a honra de encaminhar 
a Vossa Excelência, em conformidade com o dis
posto no art. 37 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, o Relatório elaborado pelo Relator 
Deputado Sérgio Carvalho, aprovado pelo Plenário 
deste Órgão, em reunião realizada nesta data. 

Respeitosamente, - Deputado Luciano Castro, 
Presidente. 

Ref. Of. nº945/01 - CPI Terras Públi-
cas. 

Publique-se. 
Em: 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente. 

RELATÓRIO DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR 

A OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS 
NA REGIÃO AMAZÔNICA 

ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS 

PARTE INTRODUTÓRIA 

1. Considerações Gerais.............................. 00005 

2. Do Ato de Criação da Comissão e de 
sua composição..................................................... 00005 

3. Das reuniões realizadas pela Comissão.. 00006 

4. Documentação expedida pela Comissão. 00022 

5. Documentação recebida pela Comissão . 00022 

6. Investigações realizadas pela Comissão . 00022 
SITUAÇÃO NOS ESTADOS 

7. AMAZONAS............................................. 00022 

8. PARÁ........................................................ 00131 

9. ACRE .... ....... ..... .. .. ................................... 00196 

10. AMAPÁ E RORAIMA.............................. 00222 

11. RONDÔNIA............................................ 00246 

12. MATO GROSSO..................................... 00295 
ANÁLISE GERAL 

13. Introdução .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. ...... 00344 

14. Histórico do combate à grilagem na 
Amazônia............................................................... 00344 

15. Raízes históricas da grilagem................ 00347 

16. Histórico e atuação do Incra. ................. 00349 

17. Grilagem e terras devolutas. .. ................ 00353 

18. Os fins da grilagem .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 00353 

19. Como ocorre a grilagem: os tipos de 
fraudes................................................................... 00357 

20. Cartórios envolvidos com a grilagem..... 00359 

21. Regime jurídico dos registros imobiliários. 00360 

22. Ações judiciais usadas na grilagem....... 00364 

23. A influência do Poder Judiciário............. 00365 

24. Levantamentos topográficos.................. 00371 

25. Regularização fundiária. ........................ 00371 

26. Ocupação econômica de bens públicos 
dominiais e especial destinados a finalidade es-
pecífica.................................................................. 00374 

27. Atuação do lbama. ................................. 00376 

28. Atuação da Funai. .. ..... .. .. .............. ..... .. .. 00380 

29. Retomada de terras públicas indevida-
mente ocupadas. .. .. .. ......... ... .. .. .. ................ ... .. .. .. .. 00382 

30. Sistema de informações rurais............... 00383 

CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS 

31. Proposições ......... .... ... .. ..................... .... 00387 

32. Encaminhamentos penais...................... 00388 

33. Encaminhamentos gerais....................... 00389 
34. Síntese conclusiva .. .. .. ................ ... .. .. .. .. 00390 

ANEXOS 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente eu gostaria de fazer os agradeci
mentos necessários a todos os parlamentares, aos 
sub-relatores, aos órgãos que auxiliaram este traba-



00004 Sexta-teira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS -- SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

lho de dezoito meses que está sendo apresentado 
hoje e que vai ser votado. A motivação para a criação 
desta CPI surgiu da constatação de que as contínuas 
denúncias de irregularidades na ocupação e explora
ção da região amazônica, com a expansão de gran
des latifúndios e grilagem desenfreada de terras, nun
ca havia merecido a apuração devida. Apesar de al
gumas iniciativas tomadas pelos governos estaduais 
e de órgãos federais, a situação continuava se agra
vando com o registro de atos ilegais em cartórios, 
ocupação e exploração indiscriminada de terras indí
genas e reservas ambientais. Era preciso trazer essa 
questão a um amplo debate público, fazer-se uma ra
diografia da região. Como representante do Estado 
de Rondônia não pude ficar alheio a essa situação e, 
com o apoio de um grande número de parlamentares 
desta Casa, conseguimos a instalação desta Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a 
ocupação de terras públicas na região amazônica. 
Hoje, ao nos aproximarmos da aprovação do relatório 
final desta CPI, posso dizer: foi a maior pressão que já 
sofri em toda a minha vida pública. São reclamações, 
ameaças de processos judiciais e até de violência físi
ca. Imaginava que tais pressões viriam a acontecer, 
mas não imaginava que seriam tão fortes. Afinal, a 
CPI investigou a legalidade da propriedade e da ex
ploração de mais de 100 milhões de hectares de ter
ras, algo equivalente a três vezes o Estado de São 
Paulo. Devo confessar que em um determinado mo
mento, quando as denúncias e as complexidades das 
questões se avolumavam, cheguei a duvidar se tería
mos, nobres colegas, a capacidade de levar à frente o 
trabalho a que nos propusemos. Mas a cada passo 
que dávamos, a cada denúncia comprovada, a cada 
possibilidade identificada de reverter para o patrimô
nio público alguns milhares, às vezes milhões de hec
tares, nossa disposição e de nossa equipe era revigo
rada. Num País onde milhões não têm terra alguma 
para produzir, onde se mata e se morre por cinco, 
dez, cinqüenta hectares, não podemos fechar os 
olhos para a existência de centenas de milhares, mi
lhões de hectares em nome de uma só pessoa ou em
presa, que só conseguiu registrar como suas essas 
propriedades por meio de fraudes, grotescas por ve
zes, perpetradas sob o manto da legalidade, forneci
do por cartorários inescrupulosos, pela omissão e, 
pior, conivência do Poder Público. Fui ingênuo ao ima
ginar uma pressão menor, porque não imaginava o ta
manho e a extensão das fraudes que detectamos. 
Mas em momento algum me dispus a fazer um relató
rio singelo. Sempre quis ir tão a fundo quanto fosse 
humanamente possível no espaço de tempo reserva-

do ao funcionamento de uma CPI. E conseguimos. A 
pressão que recebo é reflexo de nosso sucesso. 
Nada, meus nobres colegas, que incluí em meu rela
tório, com inestimável apoio dos sub-relatores, foi fei
to sem critério. O texto foi formulado com base em de
poimentos de autoridades, de pessoas com conheci
mento dos fatos, de escrituras públicas, de processos 
judiciais. Os indícios que apuramos são consistentes. 
O Ministério Público e os demais órgãos públicos te
rão farto material para empreender as medidas civis, 
criminais e administrativas para punir e coibir mais 
abusos contra o patrimônio público. Assim, após mais 
de dezesseis meses de funcionamento, de um inten
so, complexo e abrangente trabalho, onde foram ouvi
das dezenas de pessoas, realizadas inúmeras dili
gências, coletadas milhares de informações e anali
sados centenas de documentos, esta CPI chega ao 
seu final, e, como já disse, considero que teve êxito 
naquilo a que se propôs. Ainda que estejamos apre
sentando um relatório volumoso, não temos a preten
são de apresentar neste trabalho soluções par~ todos 
os problemas da região. Mas indubitavelmente muitas 
propostas que aqui surgiram não teriam ocorrido em 
outro fórum. A CPI funcionou como uma mola propul
sora e já se verifica uma mudança de postura na atua
ção dos órgãos federais e estaduais dos Poderes 
Executivo e Judiciário. O processo de grilagem na re
gião sofreu um primeiro e forte combate. A impunida
de não campeia mais à solta, estimulando mais e 
mais aventureiros a ocuparem e se locupletarem da 
ocupação e exploração ilegal, ilegítima, predatória de 
terras públicas. Quero registrar os agradecimentos a 
todos os Deputados desta Comissão e principalmen
te aos sub-relatores, Deputados Antônio Feijão, 
Babá, Josué Bengtson, Nílson rytourão, Sérgio Bar
ros, e à Deputada Vanessa Grazziotin pela lisura com 
que conduziram os trabalhos até aqui. Quero agrade
cer a dedicação aos servidores desta Comissão, da 
secretária Erles Gorini, dos consultores Júlio, José 
Maurício, Maurício Mercadante e Weder, e de nossos 
colaboradores, Dr. Raul, Everaldo, Célio Coutinho. 
Não podemos deixar de enfatizar o apoio dado a nos
sa Comissão pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, 
na pessoa da desembargadora Dr" Marinildes, pelo 
Tribunal de Justiça do Pará, pela Receita Federal, 
pelo Incra, pela Polícia Federal e pelo Ministério Pú
blico do Amazonas. Um agradecimento especial à Dr" 
Teima, do lnpe, pelo excelente trabalho realizado no 
mapeamento do desflorestamento em áreas indíge
nas e reservas ambientais. Sinto-me honrado com o 
trabalho efetuado. Passei a conhecer mais e melhor 
minha região e, certamente, estimulado a lutar ainda 
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mais para combater as mazelas relatadas neste rela
tório e ver implemerLadas as recomendações e políti
cas necessárias para o desenvolvimento sustentado, 
a preservação da região amazônica e a uma melhor 
condição de vida para seus habitantes. A Amazônia é 
do Brasil, não podemos nos esquecer disso. Não po
demos abandonar nossas obrigações para com as fu
turas gerações. O Poder Legislativo Federal, com esta 
CPI, deu sua contribuição. Esperamos que seja oco
meço de uma nova política para a região. Eu gostaria 
aqui de fazer um agradecimento especial ao nosso 
Presidente, Luciano Castro, e quero dizer a V. Ex8, Sr. 
Presidente, que, depois deste trabalho, eu passei a 
admirar muito mais o senhor, pela sua dedicação, 
pela sua conduta ilibada e que tem realmente condu
zido esta CPI da melhor forma possível. Muito obriga
do. Se não fosse a posição do senhor aqui, pode ter 
certeza de que talvez esta CPI não estivesse hoje vo
tando seu relatório final. Muito obrigado a todos os 
parlamentares componentes desta CPI. 

Brasília, 29 de agosto de 2001. - Deputado 
Sérgio Carvalho, Relator. 

PARTE INTRODUTÓRIA 

1.Considerações Gerais 

Conforme dispõe o texto constitucional, a Co
missão Parlamentar de Inquérito é criada para a apu
ração de fato determinado, por prazo certo. O Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados dispõe que, 
fato determinado é o acontecimento de relevante inte
resse para a vida pública e a ordem constitucional, le
gal, econômica e social do País. 

A divulgação pela imprensa brasileira de fatos 
relacionados à efetiva ocupação econômica irregular 
e fraudulenta das terras públicas na região amazôni
ca foi o que motivou o pedido de criação desta CPI, 
cuja iniciativa contou com a assinatura de 196 parla
mentares. 

2. Do ato de criação da Comissão e de sua 
composição 

A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada 
a investigar a ocupação de terras públicas na região 
amazônica foi criada por iniciativa do Deputado Sér
gio Carvalho e outros, por meio do Requerimento n' 
2199, e foi criada por Ato da Presidência de 14 de mar
ço de 2000, composta por dezessete membros. Indi
cados estes, conforme elenco que segue, instalou-se 
a Comissão em 25 de abril de 2000 com o prazo inici
al de 120 (cento e vinte) dias. 

Os membros, titulares e suplentes, indicados 
pelas respectivas bancadas, foram: 

ONIO FEIJÃO Gab: 738 / 4 • AP iBADU PICAN Gab: 733 / 4 • AP 

ÉRGIO BARROS Gab: 801 / 4 ·AC MAX ROSENMANN Gab: 758 / 4 • PR 
.---·· 

ÉRGIO CARVALHO (Gab: 342 / 4) • RO NICIAS RIBEIRO (Gab: 278 / 3) • PA 

CESTE ALMEIDA (Gab: 902 / 4) • RR ~ROOS AFONSO (Pl) (Gab: 3S6 /a) 

SDRUBAL BENTES (Gab: 410 / 4) • PA pSVAlDO REIS Gab: 8l5 / 4 ·TO 

CONR)CIO MOURA (Gab: 573 / 3) • RO h vaga(s) 

IPFL 

~~T~~1 CASCAVEL (PPS) (Gab: 909 1EXPEDITO JÚNIOR (Gab: 240 / 4) • RO 

~TILA UNS (Gab: 730 / 4)-AM 
OSCAR ANDRADE (PL) (Gab: 337 / 4) 
IRO 1 

:LUCIANO CASTRO (Gab: 40114)- RR ~RGIO BARCELLOS (Gab: 301 I 4) j 

PT 

BABÁ (Gab: 480 / 3)-PA bvaga(s) 

NILSON MOURÃO (Gab: 376 / 3)-AC i 
IPPB 

iAl.MIR SÁ (Gab: 238 / 4) - RR µOÃO TOTA (Gab: 244 / 4) ·AC 

ILU!Z F::RNANOO (Gab: 943 / 4) • AM ~ALOMÃO CRUZ (Gab: 739 / 4) • RR ,.....-
IPDT 

GIOVANNI QUEIROZ {Gab: 534 / 4)- PA.~~RÍPEDES MIRANDA (Gab: 25214) 
--
Bloco PSB,PC do B 

EVAN[1RO Mll.HOMEN (Gab: 571 / 3) +.~NE'\SA GRAZZIOTIN (Gab: 735 / 4) 
p íAM ~loco ?L,PSL >------------.--------____, 
~mo ARAÚJO Gab: 581 / 3 • RR OSÉ ALEKSANDRO Gab: 262 / 4 • AC 

i;;LDO LEAL (PTB) (Gab: 629 I 4) .FRANCISCO RODRIGUES (PFL) (Gab., 
~ /4-RR 
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Foram eleitos: 

Presidente, o Deputado Luciano Castro (PFL); 1° 
Vice-Presidente, o Deputado Alceste Almeida (PMDB); 
2° Vice-Presidente, o Deputado Nílson Mourão (PT); 3º 
Vice-Presidente, o Deputado Almir Sá (PPE); e Relator, 
o Deputado Sérgio Carvalho (PSDB). 

O prazo da CPI foi ampliado pelas seguintes 
prorrogações: 

1ª-12-9a10-11-2000 (aprovada em 23-8-2000): 

2ª - 11-11 a 15-12-/2000 (aprovada em 
14-12-2000); 

3ª 15-2 a 15-4-2001 (aprovada em 
14-12-2000); 

4ª-16-4a 29-6-2001 (aprovada em 12-6-2001 ); e 

5ª - 1 ºa 30-8-2001 (aprovada em 20-6-2001 ). 

3. Das reuniões realizadas pela Comissão 
Segue-se a relação das reuniões realizadas 

pela Comissão: 
·· · ·· -· -··-· ·---= .. ·~·-·-w~==~w · - -·· ·i 
iEEl)l'JIÃO) DATA ! PAUTA ___ ,,_l '??_NVIDADOl'?":POENTE/TESTEM~NHA j 
li ! ' 
1: 1" I 25-04-00 ! Instalação da Co-i :! , j missão e eleição ao; 
j 1 '!Presidente e dos: 

:t___ j -=~-~i':'e~Preside~~;'~,1-'-'-~--~~--·-~--·--~--~ 
:12• 1102-05-00 .jtDiscussão do Roteiro[! 
:1 :1 :1ª planejamento dos! 
1 ; ! trabalhos a ser pro-! 
'! '- : posto pelo Relator,! 

:/ · . . ___ _ il Deputado. S. ª.-. rgio11 .':! . , :ICarvarho. ;1 

11~~ 1 ºE)~~s:~º '. ~~E~EÊi:c:r~~E~~~~-,~~ ~--· _º_"_c_v A~1d-~~:-7--~~~~-~-__ P_A_R_A_G uAssú éLERes. / 

1 \IProfO. de Direito Fundiário da UFPA; e 1 

l
i i - LÚCIO FLAVIO DE FARIA PINTO • .Jorna-j

1 
i lista. 

1 
! 1 
:,: Testemunha.: 1 

~ l J 

.•- ... . \I · . J ..... _ . :\~o~~!;~:.:ro .JúN10R, .Jornalista (naoj 

:r:;. :111-05-00 il Deli~eração de Re-:1 j 
Jl _______ .._fl .... ~-.. ~-~J~.u~r.•~~-~-~~.~- ·-~~=--"--'-·-·-······!. ············· - ...... -----.J 
f5.. i 16-05-00 !!Audiência Públioa!

1
Testemunha: j 

!L~-=~--J -"~ __ _ _ il ~~~.'.:.et~t~.ada" de de-11- i::o=l~ARPO .JÚNIOR, .Jornalista do1 Cor-j 
:-· --.0."--f - · . ·- -- --- 1 - reio Braziliense. 1 

j 1 a-os-ool A._;-~iê~cia - Pública ªI Convidados: ! 
J i Apreciação de Re- _ , 
1 ; querimentos. - SEBASTIAO AZEVEDO, Procurador-; 
1 1 , Geral do INCRA; 1 

il' 1 1 1- EDUARDO HENRIQUE FREIRE, Dlretor:.il 
i 1 i i de Cadastro Rural do INCRA; e : 

i 1 .:l. . . . - MAR. GELO AFONSO SILVA, Diretor de'·! 
;i . · _ ·-- _Jt .. _____ ... .. _ --==:=r.=J Rec~-~~s __ ~undiários do INCRA. i 

'l711 123-05-00 ifAudlência Pública ai Convidado: /! 
' :

1 
Deliberação de Re-: 

J _ 

1

,

1
, _ J,:~~ri_men~os. ll~~:i~.;~~~A ~:~~-~~ANTI, .Jornalista dai 

1lBª 25-05-00 ! Audiência Pública na! Convidados: 1 

:.1 i cidade de Belém-PA. I - CÂNDIDO PARAGUASSÚ DE LEMOS! 

'
'!' ! i ' ÉLEAES, Pr-ofessor da UFPA; j 

! ~I ! t ., ; !I ' - OTÁVIO MENDONÇA, Especialista em: 
: " 11 : Direito Agrário e Professor da UFPA; ! 
i :l 11 ' i ;i I '! ! - CARLOS ALBERTO LAMARÃO: 
'l l !i !lcoRAEA, Procurador do Estado do Pará; .!1 'J . ,, •( 1 

i •.:,~ :1- FELICIO DE ARAÚJO PONTES .JÚNIOR.'.l 
l.i ll il Procurado..- da República no Pará; / 

1 '.l :.·.i-_ LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO, Jorna-'Jj 

!

11:!1 if !lllsta; !! 
íi i1- AIRTON FALEIROS, Presidente da Fede-il :I ! ração dos Trabalhadores Rurais do Pará; ; 
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-·--··-- ... -r········,"·===1""1 ====· ·=·····=·····=··· =· =··-=·-·=-···=···-=···=····-=··=·····=· :=r;T~~~:~DO ~-~~~;A, ex~;-;:s~:~~e--d:-11 

i i 1 
! : - UBIRATAN CAZETA, Procurador da Re-1 
r pública no Pará; e l 

. - JOÃO ALBERTO PAIVA, Relator do Pro-! 
il Í 1 cesso da INCENXIL no TJ do Pará (ntlo! 

il;.; .. !,~~-0~-0o r Aud;ênd~ PUbl;~~ ~ai::::;:=::· j 

1... . .. . ...... _j __ ············ _J ci~:~e ~~ -=~l~~-:~.-i ~e~~L-~~- !~~tit.~~:~T~~~a.~~~;· ~=~s~J 

1 
lj 
·1 

1 ºª 

!I 
!! 

jj 

i ITERPA; - ---~, 

- MAR/A DAS GRAÇAS MALHEIAosl 
MONTEIRO, Delegada em Santarém/PA; 1 

i - DARWIN BOERNER JUNIOR, Superin·l[ 
1 tendente do INCRA no Estado do Pará (o; 
1

1
' depoimento foi adiado); : 

' 1 /- EDUARDO MODESTO, ex-Vereador de; 
! Altamlra; j 

- MARIA DE NAZARÉ BRABO DE SOUZA, j 
Desembargadora e Corregedora-Geral do[ 
Tribunal de Justiça do Pará; e ; 

1 

1 - CARLOS FERNANDES XAVIER, Presi-l 
i dente da Federação da Agricultura do Es-

1

'. 

1 tado do Pará. 
1 ! 1 
i i Testemunhas: 1 

! : 1 

1 1 l - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, Ofici-J 
i J ! ala do Cartório de Registro de Imóveis da/ 
1 pill ! Comarca de São Félix do Xingu / 

; ~ I'- ANTÔNIO MARIA SARMENTO PINTO,! 
1 ."!I !Jl Oficial do Cartório de Registro de lmóvelsi 
i ! da Comarca de Vizeu; i , n ; ! 

•' fi

1
1' /i. MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO,) 

i ! Escrevente do Cartório de Registro de lmó-[ 
' 'I i veis da Comarca de São Miguel do Guamá; 1 

l '111 i ! 
1 

1l_I l - RAIMUNDO CORREIA DE ALMEIDA, Es-! i 1 crevente do Cartório de Registro de lmóvelsi 
i ,! i da Comarca de lgarapé-Mirim; 1 
1 / I 

1 1 1- ODIR SIMEÃO MAIA JÚNIOR, Oficial do! 
• 

1 1 Cartório de Registro de Imóveis da Comar-1 
i ' ca de MoJ·ú; e 1 
1 1 1 ' 1 i l 
1
1 

/ í - KLESTER CAVALCANTE, Jomalista da/ 
, ) i Revista Veja. i 
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íllr~1 ~-· -- -=.. r~~-~~-~~ !!~udiên~i~---~ública e f~:n~idados: -- :! 
, ! il Deliberação de Re-\j . :! 
li . :1querimentos. ;i- KENARD DA SIL'{A BALATA, Economista:; 

1
11 ' i! \!e Especialista em Area Fundiária e Cadas-!l 
1 U i!tro Técnico; e ij 
!' H ;. l-
i! :i !i- LÉA EMÍLIA BRAUNE PORTUGAL, Pre-i! 
jj !, r1' side~te dos Notários e Registradores do\.! 
j' , ii ! Brasil. H L ... _· .. ~=""'"''.'·"~ :.,~,-.;::,.·"·=·"',=:;;!; .. , .... ·-····-··-············ .. -···---·----,"~t-"==·,-.. , .. ~"'~"- ... . . .................... ..... ··-·-····· ---· ·····-··········--- . ... . . , 

!!12ª :i 1 º-06-00 itAudiência Pública e li convidada: il 
·~ ( il 

.. :i Apreciação dos Re-li , , 
i\querimentos de ngs!!· MARILIA MARRECO CERQUEIRA, Pre-:! 
:;71 77 81 83 84 !isidente do IBAMA (justificou ausência). li 
~ ' ' ' ' 'ii 'I 
J85, 86, 87, 89, 90,il 11 

:; : 91, 92, 93, 94, 95 e:: i! 
:~ 1 ~ 96 n u 
!< \: ' il H 
1:,, ..... ,.,. ..... ,.. ... ~ ............................ ·-:.::..~;·.;.:;;;.:.;;.;;;:;-..... -.;-_-=:;;;.:.-;:;~~;:..":;·· __ ,.. ___ ...... ~~:.";:':.-.~;:::::;;::--;.;::;::;:::::;~::;:-:::::.;.-::··------~~·.=-== 1 

: ,: íl H 
;06-06-00 ·iAudiência Pública e~Convidados: •l 

')Apreciação de Re-i! . ;I 
'.!querimentos. \~- MAURICIO BENE~ITO BARREIRA\, 
; :1vASCONCELOS, Superintendente da Su-a 
· !!perint:n?ência de . Desenvolvimento da\I 
,. ,.Amazonta- SUDAM, ;, 
!l 
Ir :- FLORA VALLADARES COELHO, Presi-' 

:ldente do Banco da Amazônia S/A - BASA;' 

: - CONSTANTINO CRONEMBERGER 
l MENDES, Gerente de Fundos Fiscais do , 
: Fundo de Investimento da Amazônia - : 
FINAM. 

Audiência Pública e;Testemunhas: 
Apreciação de Re- i 
querimentos. : _ CECÍLIO DO REGO ALMEIDA, Empresá

: rio (justificou ausência por meio de atestado 
'médico); e l 

. .:.. .. :.:. .. ~-···~"··•·1·:.: .. :.·· ,,_. 

1 

- CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, Pre-\ 
feito da cide1e de Altamira/PA (justificou 1 

~ • ,, :1 
:: ausenc1a1 . :1 

,,;~'""""''·"'·''""'""'"""'""'"''" ="'"'""·.·;; .......................... ~.... ' ' ....... ,, ... '-·' .,;;,_,,,,, .• ,,., ......... , ........ :~ '"""""""'' '""'"' ''"·"'-''''"''''"'"'--·· -· ~~ 'l 
Audiência Pública na , Convidados: i( 

cidade de Manaus-·· - MÁRl9,ê~~"'~bs ... f',lt,:f!9 .. P~~-§.~.~~A! ·-Rf~~J 
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!AM. 
! 

! 

li 

i 
il 
l 

!!~~~;dor Regional do lNCRA-~~ Est~d~--d~!l 
i! Amazonas; l 
~ l 

i
1
1· - BENEDITO RANGEL DE MORAES, Ad-! 
! ministrador-Executivo Regionali da) 
;jFUNAl/AM (não compareceu); , 

!!- JOÃO COELHO BRAGA, Superintendente! 
:!da SUHAB/AM; ' 
J 1 

J!- HAMILTON NOBRE CASARA, Superin-i 
i!tendente do IBAMA no Estado do Amazo-i 
i1nas· 1 !! ' i 
.; i 

i,il !1- LUIZ VASCONCELOS DA SILVA, Mer:n-i 
1,

1

1 \lbro do Conselho Nacional dos Seringueirosi 
l! (não compareceu); 1 

1 
1i- F.~ANCISCO DE ASSIS AIRES! 

1.! !jARQUELLES, Procurador de Justiça dai 
.
1 

!i Promotoria do Meio Ambiente do Estado doí 
11 ·.'!Amazonas·, ! 
il 

!l L SEBASTIÃO CARLOS BAPTISTA, Chefe! 
i! ·de Div: :ão Fundiária da FUNAI; i 
li ,1 

!? " - CARLOS ALBERTO DE SALES, Assessor! 
!~ I! j H do Procurador-Geral do INCRA; i 

. ·t " 1 !! '.~ !~ ·' , 
il 1 :; . :;- GEOVANNI ARAUJO SILVA, represen-j 
ll í :itante do Ministério Público do Estado do! 

I,!. l !i ~ *::ºni'.'.,~~~~ ~=:~~r~::.~:,'"s~~~~~I 
,, ' :í i!tendente do INCRA/AM); e · 
!! :i j• . . 

l~ ·f Jt :!- OSÓRIO BARBOSA, Procurador da Re-! 
\1 ·• I! :;pública (em substituição ao Dr. Sérgio Lau-: 

!1'···"''";:;:"''"··'·''" ;.;·:j[';'=·~;; '·'·~'·:··; .. ",jj,~~~,=~=-'-"'"-·-"'·:: . .:::;=~:.·.;"~.:.=·'.!-~-~~-~~~~~~}.~_ . .=;,c.:;c:;"'.o'·=~ •. =;;,·=·='~'=·==···="-='I 
jl17ª :(16-06-00 :,Audiência Pública nai.Testemunhas: !'! 
:i : .. :. !i cidade de Manaus-:. ! 
,. . ,. ' - 1 

1; ilAM. j- DELMIÇA DA SILVA LEAO, Oficiais doj 
K ~ i. Cartório de Registro de Imóveis da Comar-jl 
u ~ ·: ca de Canutama üustificou ausência potiil 
li f: i; meio de atestado médico); i 
~ ; :: '· !I 

li, jj i1 JL ANTÔNIO LUIZ MENDES DAS ._VA, Ofijl 
li ~ !: cial do Cartório de Registro de Imóveis dali 

:! ' !;Comarca de Lábrea; li 
~ . 11 

h i.~.··. r~· 1 

\l..·-----·-··--····-·'··L·"'~'==-l-- .. ··-'-~""~=="""'=="'~"·JJ.:""~ .. 9-~2,§.~,~çf>.. .. ~f?:YI9, .. 91l~ªLºº Sªrt-~!ºj 
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íl ...................... ,~~ ..... ~1····--- ··~r=·r---· .. -------- mm m• --:,1:,t~~c:~~i~~~e ~~s~~~~~i·:~::n~aj~arc~·de;.l.: 

I! l: !I " , 
\l . !f ij- MILTON PEREIRA DA COSTA, Oficial do:\ 
il !l !1Cart6rio de Registro de Imóveis da Comar-.j 
:1 n :.:.11 ca de Caruari; :.'

1
: 

i! il 
11 !! ·i 'I 
;; :l ;i- ANTONINO RABELO, Oficial do Cartório': 

:.··i' !Í de Registro. de Imóveis da Comarca de·i 
.,1 ,, 1! Borba; i! 

',1 • 
;: fi , ii 
:! i! :~- VALDEA MARIA COSTA DA SILVA, Ofj-:/ 
li ii lÍciala do Cartório de Registro de Imóveis da!Í 
H ~ i! Comarca de Barreirinha; :1 

1 1 ·.i 
:! 
;;. ::. EDILBERTA FERREIRA DE MACEDO,!! 

ii Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis!! 
;'.da Comarca de Apuí (justificou ausência!! 
!iPº' meio de atestado médico); il 
:;_ RAIMAR DA SILVA AGUIAR, Presidentei

1 ,, ;;do Sindicato das Indústrias de Madeiras dei: 
il :'.Estado do Amazonas; e li 
j\ :'.. ERWIN ROMMEL GODINHOl\I 
ii ji i .. RODRIGU_ES: Oficial do Cartório de Regi~-J 
!i i:tro de lmove1s da Comarca de Novo An-:• 
:' :1 
!! ........ _............. . \ ................................. ; ........ "'=·'"':'"··'" · ........ :!. ~.~:~ .. : .... ,. ...... ; .. ,,,,,;.· ............ .'.-..... : .. ; ...... " .......... ,.-,·:.;,;e;;.-.,· .:...:·.:;.~cc;·.:.-.-.-.:.;·:.~·;:::;c;..-o.;·.c::;;:.'=Z:·. i. 
ii 19-06-00 \:Audiência Pública nai: Depoentes: li 
ii ';cidade de Boa Vista-:. !' 
'.' ,; RR. \:- HECTOR DANIEL GARIBOTTI, Fundador! 
;i i; da Associação Amazônia; ; 
ii . . 

ÍÍ : \j_ LUIZ ERON CASTRO RIBEIRO, Sub-I 
li i!tabelião do Cartório do 2º Ofício de NotasJ 
i! : de Manaus-AM; : 
;1 :• 'I 
i! ,'.- Prof. LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO DE:1

1 F ·SOUZA, Presidente da Associação' 
.. Amazônia; :: n 

~? 
- LURENES CRUZ DO NASCIMENTO,'j 
Presidente da Cooperativa dos Produtores:! 
Rurais da Região da Apiaú; . · :\ 

PLÍNIO LEITE DA ENCARNAÇÃO, ex--:j 
Presidente da Associação Amazônia (não;! 
compaíeceu); !1 

!I 

li 
• .. ,. •• :.,; .. ; ••• < •O"',,~:-,:,;:::::,,:: •-~.: ,;· • .,., .... .. ~ ...... ,'•'•'""'V ,::-.;;.:.;-..:..:;::;.;~:. ;;.:::.;~~:.;;~::;;;~.~~.,,,.;lle:::·-·.;.. 
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1·- ----~~-1-~~~-~r--=--=· ~~~~~~--~1~=~=~=~=~~~~~-~-º=s=~=~=ZA=T~~=·~=~=-T=E=de=M=1.=~=-~=~=~=~=:=nt=-~! 

i.r. 

1.\j [I \!ITERAIMA; il 

19ª 

ij 

i
11

1 !1 !!- Frei ARTHUR AGOSTINI, Coordenador:'' 
i~ [ida Comissão Pastoral da Terra - CPT; j. 

1
11 !I il- ADEMIR JUNES DOS SANTOS, Super-: 
1! il :; intendente do IBAMA/RR; . ! 

li !l 
1

l-MANOEL ANDRADE DE FREITAS, suJ 
11· l! !perintendente do INCRA/AR (não compare-! 
!, li J ceu); 1 

li ;i 
11 ; ii- RENATO LANG, Assessor Estadual da: 
!I !~ i'.Comissão Pastoral da Terra; ! 
il i; ' 

l! ·11~_:_ :1. Dr. ALEIR GURSEN DE MIRANDA, Juiz! 
il i~ l!de Direito da Comarca de Boa Vista; e 

:.:!

1
: j~ ,).. MARIA DE FÁTIMA SILVA DOS REIS,i 
, 

1 ~ 1~ Mãe de vítima em acidente em Catingo. ! 
... ·.-:..._·.~~ ....... -~ ... :L ~, .. .;..,..;..,;~.:.: .. :: ;.~::~ .:.:...:·.;.J!~ __ ,;;...:;;::-:::~.:;..~--.:..:.:.::.::~:.;::-..:;:,:;.;;.::==.;:;;~:~:.-.;:.: .. .-;.;.:.:z:;;...;.:...;..... .• ~:;·;· ... ~·-;·-~-:.;.:.:..-:.."'::.::.:.::.:;.;..-:..::;.::.::;;.~·;~;...:::•:.-.. =.:.:..=..--::::=.:;:::;;:;:.~~;.-~---:::-~ 

120-06-00 /!Audiência Pública na,iconvidados: ' 
:\ \~cidade de Boa Vista-,\ 
!; i;RR. 1:-ALMIR ALBUQUERQUE ANSELMO; 

' ·'.-PAULO RODRIGUES; 

:'.-CARLOS FERREIRA DA SILVA; 
'; 

J> JOÃO SOARES GOMES; 

1 

1 

1 
' ! 

DAi 
1 
1 
! 

\ 
1 

- Drª DALVA MARIA MACHADO, Procura-1 
,. dora da União no Estado de Roraima; 1 

- MANOEL NASCIMENTO HORTA 
SILVA (não compareceu); 

. ! 
i-WILSON JORDÃO MOTA BEZERRA, Ve-i 
i' reador do Município de Uiramutã-RR; 1 

!1 
Su-i ;_ MANOEL ANDRADE DE FREITAS, 

\ perintendente do INCRA/AR; 
! 

:._JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA, Vere-il 
· ador do Município de Mucajaí-RR; J 
- rt 

;- Dr. FELIPE BRETANHA SOUZA, Procu·\! 
: radar Geral da República em Roraima; !i 

·; - .. ,1 

.. .JL __ ,_,, ... _ .. , ., ,,.l.,. •. ,"·"~""'"'"'~,--~-~~ .. ·-~,,._,._,: ~ .... §,t~:8~~T9,!.'ªPB.P.~~--~~l~/' _Jt-.ru~ONl. il 
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f - -y===-- f ---=. ;cacique da Aldeia Tuxaua; . "'"'·' 
lj .1 ·1 : 'I 
I: l 1 i!- TERÊNCIO LUIZ DA SILVA, Cacique Ma-i 
li 1 J J!cuxi da.Aldeia Ubaru (não compareceu); [ 

:i ll '._l li Depoentes: ! 
:! ! .! ii 1 

:! 1' ti ;;_LAURO BARBOSA, membro da Socieda-l 
'' li ~! i[de de Defesa dos Índios Unidos do Norte! ij 1 ' ' 

il J :; d.e Roraima - SODI UR; ·.•!! 

:1 1! :! ~ ! 

íl il l 'l- JERONIMO PEREIRA DA SILVA, Coor-l 
i! i! ii i!denador Geral do Conselho Indígena de! 
:! \i iÍ \j Roraima (nlJo compareceu); e :! 

i! 11 li iJ_ MARTINHO ALVES DE ANDRADE! 
~ :t '.l. !lJúNIOR, Administrador Regional Substituto! 
il 11 ' .. ' " '' i! da FUNAl/RR. ,j 

t·;~~--·····-·--"·--· · · ·;r;;~º~~,~·~·-:f~~~i;~~i~----~-~-~ii~=······~·ir~:~:;~~·~·~;--~==·--····=~~-·-······ · ·i 

!! '!apreciação de reque-:1 . :1 
!! ; rimentos. :: MARILIA MARRECO CERQUEIRA, Pre- i 
ij ,t !~sidente do IBAMA. 'i 

~: : ;; . l 
:••• .. ·-.;:.,..;::.:~ 4'A _., ' -·i- ..... ~-- -· • • ... ,., r .. ,~ .. ·,:.::.;.;.:-:;;,•.r.;.;::;:~·.:•:.;.~,~~:...;.;,.;..;.;.,;.,_.;,.;.;,;.·,;:;::·;;,.:..:.;-_":,7:•• ff ,,.,_.;.,,.A,.,_..,__ ~~·< ~ ........ ~,;.;,..: ... ~.:.;;;;~;;:;~:;;;:;;:.; :: :;:;;••:··.7,;; .. ~·..;.,:::::.::~;-:-.:::::.::;:~ .... --::·-""'" ""'" •••-·:...;....::::;=·'i 

'121ª 128-06-00 "!Audiência Pública e·iConvidado: :l 
'I ·i . - ; il 

if aprec1açao de reque-:i ' a 
!!rimentos. :'- ALISON JOSE COUTINHO, lnteiventor doi 
. ;; 1 BAMA no Pará :j 

'"'M""""~'«o• -·•• "'"'"' :::~~.:...:.,:::::::;:.:::;.::.;:.:.:.::.;:.::•,.;.:,;:.•..:.:~--:_;_..:;::·;;~::..-:~~.::.::...-=::=::::;;:--.;:;;::"'.;'.,';;..:.;~,:. '::::..::;:::..:~:: ;!::.:•: •:; ... • ,,~:.:::::::::.~· • .:-.;.:;..:,~;,:..;,;,~·;~·::.:...::·:: :• •• ·,:..;:;·;:.:•:•:•:. •. ::~.;,~ ; .. :..:;:,~·~:.::::.;:., • ;.;.:.;:.:.::: .. - ...... :·.;.;...;..:..,:..;.:~;;;:,;: 'l 

:b2ª iio9-08-00 ,! 1. Debate do Crono- i !i 
' il i'grama de Trabalho:; a 

li !~para o segundo se- : i! 
:i :; mestre; e 
li :; 

H l! !l2. Apreciação de) 
i! :! :; Requerimentos. 
i~ ..... ~;,;.._.:..; :,., ... _,.,,,.....,_,. __ ., ;.. ~-~~ ......... ...;:.;:.:,;,,.,~~~:.--~,-.;:..~~ .. ... . ;.·~~;;;.~-;-;·:.;:..;.:.:·:,:..;.;_,;.~.~·.::.~ .... ;;~:.:::: .. ;:.,;-.~:.::·.~·:,:.:, ~.-,.,.; . .:,,:.:...~ ....... ._,::.;.,..;;.,;;;v;,·.~;;.--:~;.;.::.:.:·: .~·~;·,;,:;.~~;;.;'~· ..................... . 

!l 23ª jj 23-08-00 !/ 1 . Apresentação do': 
;i \li !.\·Cronograma de Tra-:, 
' t :;balho para o segun-: 

'.' i\ ii do semestre; e 
i~ 1~ 
il !i 
!\ ii 2. Apreciação de' 
!j !: Requerimentos. 

!I 
·~--·· _'l 

:;24ª :112-09-00 i: 1. Audiência Pública; Convidados: 
:! 
:1 GILDO CORREA FERRAZ, 
~ ~ 
~ i Apreciação 

Requerimentos. 
de Subprocurador da República; e 
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r·-··-·--· ·-··--11 - - - --r···••rn -······· ... - --- - ~:;:.!~i~~~n~%f ai ,~s;;-;;;;;;;~;;;~~~1 

!~==·---~-"~:------ . . ·-- --- 'r-- ··-- - ·-··-· - -:1 

11. 25ª 11
1
09-10-00 ! ~udiência. Pública na'\ Convidados: ;j 

11 ! cidade Cu1abá-MT. ;i :i 
ji :

1
. 1

1 
::- APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, Su-

i! !1 ,i Jperintendente do INTERMAT; 
;i !i l~ ~ 
il il !

1
j
1

. ;j- JOÃO Bc:>SCO DE MORAES, Superinten-
'! il :1 ~;dente Interino do INCRA no Estado de Mato.1 
li l JI :iGrosso; :1 

il l1 :1 ·l- LUIZ FERNANDO CARDOZO DA CRUZ,·! 
ii 1 ;

1
:.I:. '/Coordenador-Chefe da Área Técnica da 

il :icoordenação de Intervenção do IBAMA no 
:! íl.. J Estado de Mato Grosso (em substituição ao 1 

'i ;j 'j Sr. Regina/do Anaissí Costa); :
1 

;j :; .L ARIOVALDO JOSÉ DOS SANTOS, Adrni-: 
'.'. ~."! ii :; nistrador Regional da FUNAI no Estado de; 
:1 r li :;Mato Grosso (não compareceu - ficou de' 
j ~ li ii apresentar atestado médico); !! 

fj li i(- CLÓVIS DE FIGUEIREDO CARDOSO,'! 

'i ! 1 ~:'!iJ;:rintendente do INCRA (não compa-:1 

::: ~· )f 

'I !I ~ "- JOARI CATARINO ~RANTES, Procuradorj 
,] ;j ~ :~do INCRA (Chefe da area de cadastro). 
if-;;:-,;;:·,z;;,;;: .•. ~· .. .-;; ... ,_, .. :.,;:1".~ ..... ~·-~r".;::;.~~-:.~.-~:.::,.:'~==--,.;;if~=.;;;:.~~ .... ~r.;.;:.:.~~::.:.·,:;;.;.:..:.::z.~;-:,.. .... ,::. .• ::;;;.;.·.·:: ......... .:....-.. ~-. ~ .... " .. _._·..: ... ......'-'..;.;:..~~·:.:.·=- . ...::-.;-..:r.:;..:;:.:~~~;;;.:.~ ..... ,:t•~~ .. ~:.:.;-~~-: 

,! 26ª li 10-10-00 ~Audiência Pública na ; Convidados: 1 

:i 
i 

!j 
h 
!I 
'j 
h 
ti 
li 

il ~,cidade de Porto Ve-i: l 
:; ~lho-RO. ;•- General OLIVEIRA SOUZA, Diretor dei 
f! l! i, Patrimônio do Exército; 1 

ti !~ ;: l 
ll ii :'- Cel. Av. FERNANDO ANTONIO TACCAI 
:; i( il DE ANDRADE, Chefe do Estado-Maior dai 
!i !i ;, 7º Comando Aéreo Regional; 1 

H ~: ~-. , - ! 
Ü ii ~- Dei. JOSE IVAN GUIMARAES LOBATO,i 
:1 l\ !; Superintendente da Polícia Federal em i 
" 1: ';Rondônia; : 
(Í :' ' :1 
l~ ü ~~ . , i 
, 1; '.!- NAILTON GREGORIO, Procurador Fede-1 
ri \i : ral (em substituição ao Sr. Orlando Castro! 
11 ii : Silveira); e l 
;i !l '1 li 
j! .. :;- OSMAN RIBEIRO BRASIL, Técnico dal il ~ .. · ( . ' 

L .. ~ ··~ _l ····~·~.1 ~·-~--·~~J~!;.~~;~~:::::ãº_:~.~, ~:ª:~~ 



00014 Sex~-fuiru 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS-SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

i2aª 

·ir~ 1·10-00 1! ~udiência Públic~ na r Convidados: --· ·- ·-·---
1 

lj Jc1dade de Porto Ve- 1 
• ;1 

1 :1·1ho-RO. 1- ANTONIO RENATO RODRIGUES, Su-!1 
ii J

1I p:ri~tendente Regional do INCRA em Ron-!j 
!! i doma; !1 

J . li_ ERISMAR MOREIRA DA SILVA, Repre-ll 
1 :!sentante do IBAMA em Rondônia; !! 

:i :1- ALZAK CINTA LARGA, Representante da 1~ 
.; i! Associação Pamaré do Povo Cinta Larga; · 

ili ~ 
1 :· \!- OITA MATINA, Representante da Assoei-! 
ilação Pamaré do Povo Cinta Larga; ( 
:i . !·· 

!1- ADILSON JOSÉ JACOBOWSKI, ex-; 
~Funcionário da FUNAI; 
~ 
'1 

;; 

!1- MARCELO SANTOS, lndigenista da'j 
~FUNAI· ii 
~ t H 
U !I 
K :; 
!l- SIDNEY POSSUELO, Diretor do Depar-ij 
~tamente de Índios Isolados da FUNAI; ii 
j; \; 

'l- OSl\~I FERREIRA, lndigenista; ij 
-~ '1 

L ANTENOR DUARTE DO VALE, lndige-il 
!'.nista da FUNAI; ; 

iL JAIR MELCHIOR BRUXEL, Represen-·1 
:;tante da Comissão Pastoral da Terra no.1 

'.: :1 Estado de Rondônia (em substituição ao Sr. ! 
il i! r Vitor Hugo); 1 

;\ 
11 

\\. HEITOR TINTI BATISTA, Prefeito de Vi-I il 
'' l\ :j lhena (não compareceu); e . 
. ~ :; ;i .t 

,, i! "-LUIZ CLÁUDIO FERNANDES, Topógrafo. 1 
,'!._,_,,_ __ .,...,~"'~ ... .;: ·-·-- ·----- ·--· __ ,_,._,_ ... _'. --·---·- ·· ......... -... -".'"'~·=·::::::·:::~·c ... c::.:.;;;,:=-cc __ .=='=-=·f 

l 13-10-00 'Audiência Pública e' Convidados: .! 
:idiligências na cidade· _ l 

" .; 
•j 

a 

li 
!! 
~ 

i! 
... J ... 

:;de Rio Branco-AC - ANTONIO CARLOS CARBONE, Advoga-;1
1 :; .'do e ex-Procurador do INCRA; i 

;· :;_EVA EVANGELISTA, Corregedora do Tri-:1 
,]bunal de Justiça do Estado do Acre; il 

RAIMUNDO ARAÚJO L1MA, éx-\ 
:i Superintendente do INCRA no Estado do\ 
,; 1 

:;Acre; i 
l 

- JOÃO DE DEUS RODRIGUES, CoorrlA-! 
··.::·:.'.·:_ -·'-"-·-·-·· "••·h•-·•••·•"-'- .. :·.:;:;:;;.r:.~:,;.-=;.::.:,~;· . ~-- _,.,.,_._,u_~~ .. ~;;;.:·::.:-..';.<; .,,._·,..;.;,,A-::·:.-~.;..;.....,.~:,....;..;..~..!. 
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!! 
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li 
ll 
'I 

li 
" li !, 
li 
!! 
I' 
11 

li 
!! 

li 
ll 
il 
ii 
il 
ií 
\! 

i 
·i 

:1 
.1 
l 
'! 
·I 
'I 
,j 

! 

il 
~i 

" 
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l!nador d~ .. -F~deraÇão. d~;-· Agricuit~~~~ do/! 
il Estado do Acre; t! 

\1

1

·- R~IMUNDO PER~l_RA DA SILVA, Serin-\\ 
1. gueiro de Novo Andira; !i 
u :1 

~-LUIZ VASCONCELOS DA SILVA, Secre-\, 
lftári~ d~ Produção do Sindicato dos Serin-1! 
:! gueiros, !I 
µ ~ 

1\- MARCUS VINICIUS, Procurador da Re-)1 
I[ pública no Estado do Acre; :l 

I!- ALDEMOR FERNANDES DE SOUSA.li 
·i'!Sup~rintendente do INCRA no Estado do!! 
,!Acre, :• 
p ~ 

!l- ALCIONE TORRES DE CARVALHO, ex-li 
liProcurador do INCRA no Estado do Acre!! 
li (não compareceu - ausência justificada); !! 
., ' 1! 
if-OTHILIA BAPTISTA MELO DE SAMPAIO,:! 
!!Assessora Especial para Assuntos Jurídi-l! 
!(cos do Ministério do Desenvolvimento Agrá-\1 
1·,· rio, ex-Superintendência do INCRA/AC (nãoil 
•
1
. compareceu - ausência justificada); e il ' ,. 
~ ~ 
:;- ASSUERO DOCA VERONEZ, Presidente!i 
I!, da Federação da Agricultura do Estado do!! 

. ~Acre (não compareceu). li 
,, !i 
!:Testemunhas: li 

~ - ELZO NASCIMENTO DE SOUZA, Oficia1il 
!!de Cartório de Regist~o de Imóveis da Co-1,. 
~marca de Senador Guiomar; 1 
" 1. • - q 
~ - JOAO DA GRAÇA SOUTO, Oficial de\! 
:; Cartório de Registro de Imóveis da Comar-il 
;; ca de Boca do Acre; e il 

t ~ 1i 
« :! • - CLAUDETE KERN PASCOAL. 
~~: ... ;::···;:;.·.;;..;;;;:;~.:.:;:;.;:.:;:;.-.; .. :.:~L~:....; .. :.;·:..,.~:;:·.-.;::--·.·::··.::.;·::;; ·;;;;··::;;-;;::.::.:;:;.~.:;.;;:·;;;~;:.;.;;z;,:;,:;.;:.;.•~i;:;;:;_.;;.;,;:.;:..;,.;::-:~ .. :-~::.;~.; .. ;;,..;...~ : •. ~ .. -· . __ ...... ,, •... ,;; .. ..:.;.,;;.; . ..,.· .. -:;... • ..: . .-... ; •• ~ .... ;.~~.:,...: •• .;..:.; ...... .;.;..;..__:.~:;.-;;:;;;:~;;.;.:~:~.-

ih 7-10-00 !'Audiência Pública; e :'.Testemunhas: 
;• •' 

1l !; Deliberação de :j :[. querimentos. 
i: 

" 

Re-:- ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO,i 
: Tabelião do Cartório do 3Q Ofício de Notas: 
:'de Belém; ;~·:1· 

b 
:j :,- MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO AMARAL,. 
J i! Advogada; e · 

···-· .. ·=""'~-.;;;o; .. :,,·~ ............ ;,;.:;..;;,;·.:.:.:.:.:..·.;•,:~::.·.,;.:.;Jj;,;;:.;.;;;..,;m:,;,;;;o.;;.:;.;;;.:,;,.:.:.;...;.;.~--·.;;.._._.,;,,.: ,.;:,::.;;::.:.:~;.;:·.· ...... ~;;:.;:_~.~~·--·· ... ·-·,,.;.;., ...... ~,;~-·.;. ... R.;.;.,,. ...,.,..; • ..;....;..• O "' O " ____ ..... ,.--, OHO. HQr-
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1····· . r·· -··li'·,···-----------.. ~.==--··;c:~~IA ·--· ~·~~N-CAR ~El~·~~~~~t 

l~= ,_L,o.,~J~. . .. J~~~H~:;.~dvogada. ·1 

,., 30ª 131-10-00 jioeli~eração de Re·!'. ·:1 
1. j ;!quenmentos. :. :1 
1~-..... ==='·"'·~~"""''==~"-''"',·'"'~=·-- ------------ - "-';:,:.=--c;;o===--=="'=--·-·····-------- ................... :; 

í!31ª iio9-11-00 :!Audiência Púb~ica no.'. Convidados: J 
11 il :;Estado do Para. :: j 
J! Jj .~- ~ANDA LUCZYNSKI, Procuradora de:1 li ií if ;;Justiça (aposentada); e i! 
li r; :: - LUIZ ERNANI FERREIRA RIBEIRO'l 
li :; il i.MALATO, Juiz Titular da 3ª Vara da Co-1 
H l iimarca de Altamira (não compareceu); i! 

ii32ª 

H 
:~ 

;~ 
:~ 
;; 

·' il 
B 

.; 
:! 

. g 
;:Testemunhas: !1 

.:. FLÁVIO AUGUSTO TITAN VIEGAS, ex-
;i procurador do Sr. Carlos Medeiros; ! 

; 
il 

•i- JUVENAL DE OLIVEIRA BARROS, De-ij 
;:senhist~ T~cnico Ca~og_ráfico (não compa-ij 
;: receu -1ust1ficou ausenc1a); e ii 
' i 

., il 

,j- EUGÊNIA SILVA DE FREITAS, ex-Oficialjj 
:·\.do Cartório de Registro de Imóveis de Al·i.·1 
.:tamira (não compareceu - entrou com "ha-! 
;beas corpus'J.. i 

·: 10-11-00 (Audiência Pública no Testemunhas: 

ii 
:r 

" " 

,(Estado do Pará. · 
,:- MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKETH,; 
jj Presidente da OAB/PA; 

- LUÍS GASPAR VILELA MACHADO, Ofici-i 
ai de Cartório da Comarca d~ São Miguel! 
do Guamá; 1 

. il 
·_ ISMAR JOSE DA SILVA SOUZA, Oficial\ 
·de Cartório da Comarca de Senador Joséi 
Port~o; ~ 

- H 
- ODIR SIMEAO MAIA SANTOS, Oficial deji 
Cartório de Imóveis da Comarca de Mojú;. \j 

l~ 

- MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, Ofici-\il. 
ai de Cartório da Comarca.de São Félix doi 
Xingu; jl 

'·"'='''º·'·"''· ··"''! ··"'~'"'·"··"~· .......... """"~-'-"'"~""";·"'='~~·-··· ~ ... §.~~!=:~~9~."~'(R~-~-9 .. ê ... §91:J~f\. Pr()~~!~-J1 
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::dor do IBAMA/RJ; ·r- =·=1 
~-NELSON FIGUEIREDO, ex-Presidente do! 
.. 1 

~Banco do Estado do Pará; 1 

!l- MÁRIO RAMOS RIBEIRO, Presidente dai 
il .manco do Estado do Pará; i 

l! ~.:,:. ALUÍZIO AUGUSTO LOPES CHAVES,!.! 
!! :í ex-Presidente do Banco do Estado do Pará;:! 

i! :;. ROSA CRISTINA GIÓIA SANTOS, Adva-:I 
\I .!gada e procuradora do Sr. Carlos Medeiros;,! 

;i !- MARINHO GOMES FIGUEIREDO, ex-i 
lt :l procurador de Carlos Medeiros (não com-'

1
· 

ii jpareceu); . 
li \ 1 

li :l- ROBERTO BELTRÃO DE ALMEIDA, pro-!1 
\1 i.l prietário de terras em Altamira (não campa-\ 
·,,! ' 1 .; iíreceu)· e : 

!! li ~- JOÃ~ ALBERTO PAIVA, Desembargadoril 
:; \! ;;do Tribunal de Justiça do Estado do Paráll 
1l ·;(não compareceu - entrou com "habeas:! 

....... 'f··--=·=-=~~~=--·-----· 1corpus·~. \j 
;;~ª ... ..... :, 13-11-00 :\ Au~·;·~·~~~~ ~~-~l·i·~~;~:;:.~;~::=~-~,~~-~:··-~==·"""'""'"·~~"-"·~:~"'~·~·=-~-===~~=-·:1 

:~ 

., 
i 

; H • , ·t . ,~ 

:l !!~~ade de Macapa-,;_ ALESSANDRO GALLAZZI, representante!I 

,1 !l '!da Pastoral da Terra do Estado do Amapá;(! 

' il ·.:·e :1· 
·? n 

j\ '.'.- GERALDO EVANGELISTA, Titular doi!l 
!! ~Cartório de Imóveis do Município de Ama-! 
'' :: pá-AP· l :1 !! ·. , .! 

,; ,, 1 
ll ll , Convidados: ! 
li i! ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA! 
:1 li CAMPELO, Diretor-Presidente do lnstituto·f 
1 \i de Terras do Amapá - TER RAP; 1 

,1 ~ < - EN ÉAS DOS SANTOS RAIOL, Superin-1 
J !\ ')tendente do INCRA no Estado do Amapá; l 
ií " 'l i 
;l ll :;_ADALBERTO PLÍNIO DA SILVA, Gerente-:! 
.1 'Geral da Empresa Chamflora~ :i 

;~ .~ li ,f 

: :l li .. - REGINALDO SÉRGIO LIBERATO, Ge-1 

·: ... ~-·-"""·"- ........... l _________ JL. ... ---.. -~-----····,--·~-- ..... ; .. '.E~~-~~-~~~i;tL~9 .. f>l~~~~"~~~P~"~~'" º·til ~rniere~ .J 
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;34!! 

3511 i!24-11-00 
:! 

tj(09h30) 
!Í 
:1 
;i 

....................... ·: . .:..~-:.,;.:.·";·::.:;::-:_-.-_··:·.:.::· .... ···. 

il ~a Anglogold-ltajobi; . ·· 
!J ! 
!1 , .: 

::- SERGIO PAULO DE SOUZA JORGE, i 
!I Engenheiro Agrário do INCRA; i 
ji- RUBENS DE ROCHA PORTAL, Assessor! 
1jdo IBAMA; 'I 
.;_ JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, Procu-, 
llrador do IBAMA; :1 
!! :1 
i!- RUBENS FRANCISCO TOCCI, Diretor dei 
il Recursos Naturais e Assuntos Fundiários Í 
il do JACEU; '!1 

li . 

:!- JOSÉ CLÁUDIO SARDINHA, Presidente'! 
:;da JARCEL CELULOSE; . 

" !i- REGINALDO BRITO DE MIRANDA, Pre-: 
deito eleito do Município de Laranjal do Jari:. 
:; (não compareceu); ] 

:;- LUIZ DE FRANÇA MAGALHÃES, Prefeito:! 
:; eleito de Vitória do Jari; ' 
" 
:; • EDELSON SANTIAGO LIMA, Prefeito\ 
i eleito do Município de Serra do Navio (não! 
.; compareceu); j 

j: - MARIA DO SOCORRO PELAES, Prefeita!! 
i' eleita do Município de Pedra Branca do·. 
':Arnapari; e : 

i 
i 

' · MURILO AUGUSTINHO PINHEIRO, re·l 
!;presentante Regional do IBAMA. 

.. ~. ·~·-.:':~·.,-.:,.:.:,::;;.·:,:,.,;·;~·;·;:;-.-;...;.:.:.-;;,~-:.~·.:.-.·.-...... '',","",;,:. -~~. ..-·.,_:.: ..... ;·' .~, -~·;..;:._. .. ;~~.:·.::.~.:::..;:~;,.. .. .:;;·.:.:.. ... ..;, ;;.,;,;;,:.;;,;..~.;;.,.:.:;:.;.-· ·-----.~:.;;,.,;;,:;:.~ ~ 

Audiência Pública: Testemunha: 
J 

if 
jl 

ex··i 
para tomada de de-" 
paimente ; • MARINHO GOMES FIGUEIRE~O, 

':procurador do Senhor Carlos Medeiros. 

Con~dado: ~ 
:: ;; 
1 

• GERALDO JOSÉ DE ARAÚJO, Superin-[ 
tendente da Polícia Federal do Estado do:l 

·pará. i1 . ;\ 

.................. ' ... ""·"'" "'"'"""'"""~""'"'"·'-'·"""'"""""'="•'""""'~"·'·"'·""'"· ....... . .. ;i 

Audiência Pública 1; Depoente: !I 
para tomada de de-:: ~ . . i'l 
poirnento na cidade;· EUGENI~ ~ILVA DE .FREITAS, hospital!·; 
de Belérn-PA. ;zada na Clinica dos Acidentados na c1dade!1 

'·""··· .... -.... ~="': "":"·· ... ,, ... ,...... ... ~.:...,.ê:'ér.1") .. ~~.~~.J!~T.élda ..... ~~ .. ,, .. ~~P~l[!}~~i;t,.!R .. ~!.-,~~~ 
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r ................. ] . 'f ··-· -·-· :jtuada na própria ~lí~i~-~). -·· 

lss1 . ---fo4-11-00 ijAudiência Pública na'.leonvidado: 
i 11 licidade de Belém/PA !! 

l
i 1 (16h45) i! :!- LUÍZ ERNANE FERREIRA RIBEIRO;! 
! !! !1 ilMALATO, Juiz de Direito da Comarca de!! 

11 l 11 •1 Altamira 'i 

IL-_ .... _ ... _ ... _ ........... 1L ....... _ ....... J:.~'"" ...... -........... _ . !j • '• ' l - -··--·----~t·-···-· .. --··-· _ ...... ,_ ··-···-··~·--···-··"'" ;--···--:;:,;;,;:.:..~·--·-·-· ..... -.. -.:.::.:=:--·-······-.. ·-· ····-· ·~ ......... . 

ll371 !!28-11-00 f!Audiên~~a Públical\Testemunha: 
li :! ;;para 01t1va de teste-:; 
!! :i ifmunha; e !l- NAIRA NUNAN RIBEIRO SOARES, Ad-. 

1
11 ii li iívogada. 
j ;! I! D l'b - d R i) ,, 11 ií e 1 eraçao e e-;; 

!l il ;\ querimentos. \1 
1 ..... , __ .. ____ .... • .. o ....... _____ ............... ---·-----~~~- .. 

!!;81-·-· .. 112;11-o~lAudiên~a Públicai~Testemunha: 
ií li llpara oitiva de teste-i\ · 
!l ii :lmunha; e Jj- RAIMUNDO NOGUEIRA NETO, proprietá-': 
:! ll il !! rio da empresa Alfa Engenharia Materiais e' 
il :! i!Deliberação de Re-iiServiços Ltda. · 
1( 11 ;t • t ií 
!l li ;rquenmen os. 11 
(~,,.....; ..... -.:...;.:;,,...;.~~~::.;:;.;...,. ··:~~=--.::.:.:::.:.:~~41--~;.:.:;.;.;.ü;.~-::::;::::;:;-~· l;·.7~.;,;;.;.;.::;=.:.;·~;,;-.;.:;:.::.:···-···· .. ·~·~.;.:.~-;.;;.;;;.;;;:-.. --.- "-·-··~·-··---····-···-··-: 

'j39m li' 05-12-00 !.f Audiên~~a Públicai1Testemunhas: :; 
il ! ~para 01t1va de teste- :l -.- . il 
;i :, ~munha. p- LUIL. DE AMORIM JAYME, Advogado, e i< 

.! 1· H ~ j\ 

·· 1 n :i H 
a ~ :i- DENISE ABDALA NOGUEIRA, Sócia. da!) 
(! ,. :i Empresa Alfa Engenharia. il 

;~~: ..... :::~.:.:. ... ~".;:i;,:::..~-·::~P~"'::.;.z:.-:.:~~~----~~~~-- .. ·~··--··~·········-·-·····-···--·· J: . ..:.:.::.·-.::.:.;:~-=·:.::::.;;:::~·:.;.,.;;.;~.:.;..;,.:....;...;.;:~M: .• .:.·.:.:...~.:::.:::::·:::::.::.:.:..-::~:.-;.";"~.:.:.;=:~;-;::.: .. ;;.:.: •. :::;;..::.:;.;,:_'.; 

il4om !112-12-00 :!Deliberação de Re-'. :! 
;; !I 1 querimentos. '\ 
:i l a .: :i !f ~~~;-~:~'~'~'· T;~~;:~~",i·D~l~·~;;~~~o ;~- --~:~.;~=-=-'··'··~-~-- .. =.~~=-~- .. ,.-.. ~~-·-==-==~~~~ .. --·- -- ..... : 

;! .. ......... il ................. J!q~-=~~~entos._ ........ _} ............... ..... _ . .. . ........ _ ......... ! ii42' ~--i-;;7-03~;-r~~~~:::. de~----- n --- -o -- -- ij 

í!::,;•;;z;::::;: ........... ...:.;:: .. :..:;.:.:.::.;:; ·,~:!.r=::::.::~··=:.::::,:.:.:,;;~f=~:;.;::,_~_;~,.:_~~.;,;,·,'.'.,..:.;,~:.;_:;.:..:•~"'.:..'7::•:~ =·~·:::::::::.:.-.:==::.:.:.:.-::.~·.:.:.;;;.;~~.:...~'·,:;::::::;;;.;:.:,~·:::,.";.:~::,;,::,;;;;=:;:::-;.-:•h•-•m•n~•""'"--,i 

!l 43~ \j 15-03-01 il 1. Audiência Pública il Convidados: !l 
!'.:,,: :.·.

1

1· !,:.'na cidade de Ma-!.;_ il 
ii :j' i:naus-AM; e :'- MARINILDES COSTEIRA DE:: 
;: li 1i E MENDONÇA LIMA, Corregedora-Geral; de:! 
:1 ii \í2. Deliberação dei:Justiça do Estado do Amazonas; 

li :. Requerimentos. ;: · 
!) ; t~- GERCINO JOSÉ DA SILVA FILHO, De-;! 
!I l! :: sembargador e Ouvidor Agrário co INCRA; r 

/! ~ ;f- GIOVANI DE ARAÚJO SILVA, Superin-1 
!i ~ !!tendente do INCRNAM; i 

l; ·--""'"'"º'''"·, .. ; .... co!L .... "··'"·""''~;"'"'"'·:;.·"'"'='"'==-"=~=-'"="'--..."""""-'"'~"""""..:'· --.. ·-----'-=·"''"'""'""'" ,=,==".'º"~=""·· .............. - ........ . """" 

" 
fr 
" 
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i' ... 

il 
li 
li .. 
!l 

tÍ 

ii 

il 
u 
i! 
it 
:< 
H-

il 

lt :'. 

·i 

F 

. .. . .... ····· ........ ·- .... ·······-··-····-- "'-' -=---=--- ·====----=---======---'"-'---'-"='--"'-= 

:j. JOSÉ MAIA, ex-Superintendente d~ ( 
il INCRN(\M· l ;, ,. .. , , :: 
;j . 

" :i- MÁRIO BRAULE PINTO, Procurador Re-; 
il gional do 1 NCRA na Amazônia; ! 
!! :1 

!!- JACINTO BOTTINELY, ex-Procurador do:! 
:!INCRA; : 
" J 
!í 'í 
!!- JOÃO COELHO BRAGA, Diretor da:I 
!lSUHAB; 
·' " li 
li 
:i- FRANCISCO UMA CARIOCA; 
g ,. 

:!- JOSÉ RIBAMAR FURTADO, ex-Chefe de:
1
1 

,<Cadastro do INCRA; i 

li- EDIRALDO SAMPAIO DE OLlVEIRA,il 
hPresidente da Associação MANAIRAO; i 

·: 1 

::- RUBENS JORGE LIMA SANTIAGO, Exe-! 
:1 cutor da Unidade do INCRA em Manacapu-! 

i 
!I 

·-ARTHEMIO WAGNER D/\NTAS; \I 
' J 

i- MARCO ANTÔNIO DE SOUZA, Gerente!I 
:! da Agro-Industrial Manacapuru (não com-:1· 
:; pareceu). : 
,. 1 

... , .. : •• ;.-;"_-:..oc.: .... - .. •••=·•=·"'7'. . .:·.:-. .. :;:=:'' ................... : ............ : ... ,.,_ . .;.,.• ........ .w.."-.~.:.'. .. >.:c-.:;.;;:o":='O<.:•""-=~''°"'=••=;.:o;;-;.:::;:;:.-..-"'· "i 

;l 16-03-01 J[ 1. Au~iência Públicahestemunhas: j.
1
· 

'.1 i<na cidade de Ma-·0 •! 
·~ jj naus-AM; e 'i - FALB SARAIVA DE FARIAS, Empresário; il 

' .. 
''· 
:·r2. Deliberação de'·· MUSTAF SAID, Comerciante; i! 

1: 
Requerimentos. ,'- FRANCISCO DAS CHAGAS 

DE FARIAS; 
SARAIVA!! 

li 

,·. DANIEL FERREIRA DA SILVA, Vice-! 
i; Presidente do Tribunal de Justiça do Ama··i 
:;zonas; 

- LUIZ MANOEL HIDALGO BARROS; 
i 

; _ CARLOS ALBERTO SALLES, Procurador! 
;;do INCRNAM; i 

. i 
'· - FERNANDO MIRANDA LISBOA, Diretor! 
\;da Agro Florestal da Amazônia; 

':. ALFREDO LOPES, Presidente E~ec4~ivo 
.. ....::. .... , ... , .... ;;;., .................... '" .. ;:;:..::::.;:-.• · "'"'"''··"'"'-~• ..... ; ,.. . ..... ;,;-... -. ..... .: ............... ··-·"'· ;;. .... , .................. ,. , ..... ·-·:. .. .:.:. ...... ·'·'""'·'""-·'-;:;" .;;::.:. " .. .. .. . .... ··;;. .. ;; 
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li . --T- -- -eH~:: ::::~~E:~:~G:::~. Juizii 
!I 'I li (não compareceu); l! 
!i 1 .. 1

1
. il- RAIMUNDO NONATO SPINDOLA DEil 

l 
1
j l1ARAÚ~O, Diretor da MANASA (não compa-l11 

i ,:I; 11 receu)' l 
i :1 . 
l :j :i- ALOYSIO SERWY, Proprietário da Em-1 
:J li !! presa Agro-Industrial Manacapuru S/A (não!1 

j \i li compareceu); li 
-~ ~1.··1· //Convidada: 11 
1 ij 1 
~\ jl li- FRANCISCA CRISTINA SARAIVA DE!l 
'\ i! ttFARIAS. \; 

,,. if ..... ·--·····-·-·-···-·-···,::.·).;. _____________ ......... - ............................ _ ................... -~·· !i ....... ·-·······-·············· ·-·····-·-···--····-······-·-···-··· ... ···-·········-······-····--······--···- --~ 
M-·•'~---•-""'-"""i, -, r--~------ • 
i'458 i!16-03-01 /11. Au.diência Pública/;Testemunha: · 

" "na cidade de Ma- •i !°· 1 li '• .. 

;: i1 llnaus-AM; e !'.- DANIEL FERREIRA DA SILVA, Desem-:; 
!! il ~bargador (Tribunal de Justiça do Estado do:: 
!l l!2. Deliberação de;(Amazonas). il 
!l !l Requerimentos. ,. 11 

s ...... ""'".:"''""·~""'-·'·\j'~'=º·""='~L-·· -· -· ··=z,;..····-.. ---·-····-····'"-"'"''""'~'·''""~-""""'"'~"-'.''"''·"'·-··--·-···---- ........ "·"'·'"'.·"'="""'" ... """'="===-=·-··;i 
:461 \! 21-03-01 !t 1. Audiência Pública; :i Convidados: !j 

1 ".e ·· ., 
:1 ji 'i 
!1 r Dr. RAUL JUNGMANN, Ministro do Des-1 
;;· if2. Apreciação de~jenvolvimento Agrário; e 1 
i! :i Requerimentos. 
!i '~ . :;- General ALBERTO CARDOSO, Minístro-.j 
ij il ';Chefe do Gabinete de Segurança lnstituci-l 

.. ~ ....... ="··'"·····- , ....... ·J·'"--z"=""~~l· ................... -~~~-·-··········-···-·=·~-----~~-~:[ .~~~~.l~~.~ .. ~~=~~?=~~~i!.~~~~epública~-···· '"·"-".·'--=···''=·il 
i471 !!22-03-01 '.l Deliberação de Re-:; ! 

;1 .. "·"~;;:;.:·.;.:~-=···jl'"''-"'"';~,,..~,~1~~~~.~-~~~~·~··;="'-·'-j~=-•·•·':::~·~c~~;":==~:-.=··=;.:=:;,.==,~=;.~;~;;~~·~ ... , .... : 
!!48' ;!28-03-01 j;1. Audiência Pública;)'.Testemunhas: i' 

:j te :• 
li \j . _ ;>ADALBERTO CORDEIRO E SILVA; e I 
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4. Documentação expedida pela Comissão · 

Foram expedidos novecentos e trinta ofícios a 
autoridades do Executivo e Judiciário, mormente 
àquelas que cuidam dos atos registrais das terras pú
blicas, dos processos e questões agrárias. 

5. Documentação recebida pela Comissão 
A CPI recebeu 550 ofícios, encaminhando docu

mentação de cartórios, de institutos de terra estadua
is, do Incra, lbama, Funai e Receita Federal, de juris
tas ligados r o Direitos Agrário e Registrai. 

6. Investigações realizadas pela Comissão 
A Comissão percorreu todas as capitais dos 

Estados da Amazônia Legal, à exceção do Maranhão 
e Tocantins. 

Suas investigações voltaram-se, notadamente, 
para os cartórios de registro de imóveis, com jurisdi
ção em áreas com grande incidência de grilagem. 

Farta documentação relativa à propriedade imo
biliária rural foi entregue e analisada pela CPI. 

Procurou-se cruzar as informações prestadas 
pelos diferentes órgãos públicos envolvidos com a 
gestão dos recursos fundiários, de forma a permitir 
que as investigações caminhassem para esclarecer 
as brechas legais, operacionais e institucionais que 
permitem a ocupação desordenada de terras públicas 
na Amazônia. 

Buscou-se, ainda, confrontar testemunhos de 
pessoas ligadas à administração das terras públicas 
com os de seus ocupantes particulares, de forma a 
permitir o contraditório enriquecedor dos debates. 

Foram quebrados os sigilos fiscal, bancário e te
lefônico de cerca de quarenta e quatro pessoas sobre 
as quais pesam fortes indícios de estarem ligadas a 
esquemas de grilagem. 

Os relatórios das investigações são apresenta
dos a seguir, por unidade da federação. 

Ressalte-se que tais relatórios não apresentam 
homogeneidade no enfrentamento da questão, pois 
eles refletem o contexto regional das modalidades de 
irregularidades dominais das terras públicas, que va
ria de Estado pra Estado. 

Foram aproveitados, praticamente na íntegra, 
os abrangentes e contundentes sub-relatórios apre
sentados pelos seguintes deputados: - VANESSA 
GRAZZIOTIN - AMAZONAS; Deputados BABÁ e 
JOSUÉ BENGTSON - PARÁ; Deputados NILSON 
MOURÃO e SÉRGIO BARROS - ACRE; Deputado 
ANTÔNIO FEIJÃO - RORAIMA e AMAPÁ. 

RELATÓRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 
li. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Ili. DESAPROPRIAÇÃO NO AMAZONAS 
3.1 RELAÇÃO DAS ÁREAS DESAPROPRIADAS 
3.1.1 Vila Amazônia 
3.1.2 Aliança 
3.1.3 Seringais 
3.1.4 Uatumã 
3.2 LOTEAMENTOS 
3.2.1 Processos Indenizatórios da Eletronorte 
3.3.2 Uatumã 
3.3 Desapropriação de área do Governo do 

Estado_ Decretos n00 10.338 e 11.294 
IV. ATUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

NO AMAZONAS 
4.1 INCRA 
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4.2 SUHAB 
V.GRILAGEM 
5.1 MUSTAF SAIO 
5.1.1 Histórico 
5.1.2 Desapropriação 
5.1.3 Seringais São Pedro 1 e li 
5.1.4 Demais seringas 
5.1.5 Situação atual _ Novos contratos 
5.1.6 Análise dos Imóveis 
5.2 MIRTIL LEVY 
5.2.1 Histórico 
5.2.2 Situação Atual 
5.2.3 Conclusão 
5.3 APLUB AGROFLORESTA AMAZÔNIA S.A 
5.3.1 Histórico 
5.3.2 Conclusão 
5.4 FALB FARIAS 
5.5 MOSS 
5.5.1 Conclusão 
5.6 AGROINDUSTRIAL MANACAPURU E CIA. 

AMAZONENSE 
5.6.1 Sobre o inícios das investigações 
5.6.2 Sobre a propriedade dos imóveis 
5.6.3 O projeto da Agroindustrial Manacapuru fi

nanciado pela Sudam 
5.6.4 O projeto da Cia Amazonense financiado 

pela Sudam 
5.6.5 Conclusão 
5.7 ESPÓLIO LEONEL JOSÉ DE ARAÚJO 
5.8 FAZENDA PARANÁ 
5.9 IMÓVEL BATURITÉ 
5.10 OSCARINA LIBERATO DE CARVALHO 
5.11 BOA ESPERANÇA 
5.12 CASO ECOPEIXE/CONSTRUTORA EXATA 
VI. CARTÓRIOS 
6.1 SITUAÇÃO DAS TERRAS 
6.2 SITUAÇÃO ATUAL 
6.3 CONCLUSÃO 
VII. SERVIDORES PÚBLICOS 
7.1 DANIEL FERREIRA DA SILVA 
7.2 JACINTO BOTTINELLY 
VIII. ESTRANGEIROS 

1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório oferece algumas informa
ções analisadas a partir das documentações recebi
das de vários órgãos públicos municipais, estaduais e 
federais, do Poder Judiciário, de pessoas físicas e de 
outras fontes, principalmente dos cartórios de títulos 

e notas, das corregedorias dos Tribunais de Justiça e 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria (INCRA). 

Da análise realizada, pode-se dizer que ao lon
go dos últimos 30 anos, o processo de registros de 
terras rurais no Estado do Amazonas, certamente 
como em outros Estados da Amazônia, apresenta 
muitas falhas e irregularidades, que poderão ser ob
servadas no decorrer do relatório. Porém, faz-se ne
cessário abordar alguns de seus aspectos. 

Primeiramente, a existência de uma extensa, 
vasta e alarmante quantidade de terras públicas ma
triculadas irregularmente e ilegalmente por particula
res, os quais foram favorecidos por atuações de fla
grante delito, executadas por um grande número de 
Registradores Públicos das Comarcas do interior do 
Estado, os quais em certos períodos contaram com a 
cobertura de integrantes do próprio Poder Judiciário e 
dos Institutos de Terras estaduais e federal. 

Segundo, pela extensão do Estado e dada a fal
ta de fiscalização por parte da Justiça, houve a falsifi
cação e multiplicação de Registros de Imóveis Rurais 
com procedência ilegal ou fictícia. Havia, e ainda há a 
possibilidade de duplicidade de registros e de proprie
tários, como também o registro do imóvel em um mes
mo município ou em outro, ou ainda de um mesmo 
imóvel em mais de um município. 

Terceiro, certidões de terras foram outorgadas 
por autoridades estaduais, em desacordo com docu
mentos legais e legítimos. 

Quarto, pela ausência de regras de procedimen
tos correcionais nos cartórios, emanadas de órgãos 
superiores, havia, e há, a prática de atos de Registro 
Público sem a presença das partes envolvidas, o que 
facilita em muito a fraude, acarretando registro de de
marcatórias, aumentando em alguns casos em mais 
de 30.000% as áreas originais. 

Quinto, a partir da fraude era possível criar, por 
meio de Certidões Vintenárias, de Inteiro Teor e ou
tras, Cadeias Dominiais sem o devido lastro da ori
gem legal e autenticidade que as comprovassem. 

Por último, apesar de ter ocorrido, ainda na dé
cada de 70, uma fiscalização por parte do Ministério 
Público Federal, o qual havia proposto o cancelamen
to do registro de inúmeras glebas, as sentenças da 
Justiça Federal ordenando o cancelamento de matrí
culas. abertas ou demarcadas indevidamente não 
correram efetivamente. E, ainda mais, quando admiti
das, abriam-se novas matrículas do mesmo imóvel 
em outros livros do Cartório, encobrindo, manipulan-
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do e desobedecendo as sentenças, tornando inócua 7. Conclusões e sugestões. 
a ordem judicial. 

Observa-se que os ilícitos praticados, se esten
dem à adulteração de firmas em procurações e em 
formais de partilha, na compra de direitos hereditários 
na montagem de matriculas de imóveis, pela via da la
vratura dolosa de escrituras de compra e venda. Aqui, 
vale ressaltar o desmembramento das mesmas áreas 
várias vezes, o registro da mesma área com denomi
nação diferente a emissão de Laudos de Avaliação 
por vultosos valores e as sentenças de partilha de 
bens e de adjudicação. Isso tudo com a presença fre
qüente de inúmeros proprietárias, acima dos 80 anos, 
assinando escrituras de compra e venda, adquiridas 
há mais de 40 ou 50 anos. 

Nota-se que a Direção do Incra, por intermédio 
da Procuradoria no Amazonas, em um determinado 
momento, principalmente a partir de 1998, tem feito 
levantamentos em alguns cartórios do interior do 
Estado e requerido à Corregedoria de Justiça do 
Estado a apuração e regularização dos atos incorre
tos praticados pelos serventuários dos cartórios. Infe
lizmente, sem muito sucesso nos anos de 1998/1999, 
em face dos sistemáticos indeferimentos. Só a partir 
do início da administração da atual Corregedora. De
sembargadora Marinildes Costeira de Mendonça 
Lima, foi que a Corregedoria do Amazonas iniciou um 
amplo trabalho de correição nos cartórios do interior 
do Estado, com grande ênfase a partir da instalação 
desta CPI. Em razão desses trabalhos, já foram can
celados registros imobiliárias irregulares e fraudulen
tos no Estado do Amazonas correspondentes a mais 
de 20 milhões de hectares, que retornaram ao patri
mônio da União. 

Além dessa ação articulada entre esta CPI e a 
Corregedoria de Justiça do Amazonas entendemos 
que o trabalho da CPI teve um âmbito maior do que se 
pode concretizar na investigação, apuração e a pro
posição da própria revisão e atualização das normas 
legais que regulam a matéria. 

Este relatório parcial do Amazonas, procura 
abordar as seguintes questões: 

1. As desapropriações (Ili); 
2. A situação e atuação das Instituições Públi

cas ligadas as questões fundiárias no Estado; 
3. Alguns casos graves de grilagem; 
4. Os procedimentos dos Cartórios de Títulos e 

notas; 
5. A conduta de alguns servidores públicos; 
6. Alguns casos sobre a posse de terras pores

trangeiros; e 

li. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

É evidente a grande quantidade de casos tipifi
cados como irregulares, detectados por meio dos tra
balhos investigativos desta CPI, das correições reali
zadas pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do 
Amazonas e pelo Incra, entretanto, pela exigüidade 
de tempo, pela limitação de recursos humanos e ma
teriais, pelas muitas dificuldades que esta CPI encon
trou em ter acesso a informações solicitadas aos ór
gãos públicos e aos cartórios, e ainda pela extensão 
territorial do Estado do Amazonas, não conseguimos 
alcançar, do ponto de vista investigativo, a totalidade 
dos casos e portanto não se formalizou ainda a regu
larização dos Registros Imobiliárias no território do 
Amazonas. 

Após se completar o trabalho de levantamento 
da situação fundiária, o que deve continuar a ser fetto, 
principalmente pela Corregedoria do T JA e pelos 
Institutos de Terras, será necessário que a legislação 
fundiária seja cumprida à risca pelos corresponden
tes serventuários da Justiça e que não haja a compla
cência e falta de controle dos diferentes órgãos envol
vidos. Por quanto, os diplomas legais que regulam 
esta matéria, ainda que fartos, não são contraditórios, 
nem incompletos, nem insuficientes, como forma de 
se deixar de ter e manter o sistema de Registro de 
Imóveis em perfeita ordem. 

A situação da gestão dos Cartórios de Registro 
de Imóveis e de Notas de muitas Comarcas do Estado 
do Amazonas, por dezenas de anos, tem sido negli
genciada, como se denota da reiterada e profusa pro
dução de títulos de domínio de glebas, muitas exis
tentes tão somente na imaginação geográfica das 
verdadeiras quadrilhas de grileiros, que existem há 
vários anos e vêm se locupletando indevida e crimi
nalmente, criando assim uma situação de desordem 
fundiária no Estado, extremamente grave. 

2. A investigação realizada pela CPI 
A Comissão Parlamentar de Inquérito das Ter

ras Públicas da Amazônia, foi instalada em 25 de abril 
2000, para investigar diversos acontecimentos envol
vendo a apropriação indevida e ilegal de extensas 
áreas de terras pertencentes ao patrimônio público 
que, sem ter o devido respaldo documental, passa
ram por mecanismos ilícitos a mãos de particulares, 
pessoas físicas e jurídicas, com grave lesão para os 
Estados e União. 

Isto agravado pela falta de controle, a respeito 
do seu enquadramento nas diretrizes de desenvolvi
mento traçada pelo Estado, direcionadas à explora-
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ção sustentável e não predatória, e de proteção ao 
acervo da flora e fauna amazônica e seus correspon
dentes recursos naturais. 

Esta situação chegou ao seu clímax, com o co
nhecimento de rumorosos e estrondosos casos, noti
ciados publicamente nos meios de comunicação, 
destacando os grandes latifundiários nos Estados do 
Amazonas, do Pará e Mato Grosso. Cujas proprieda
des alcançavam a milhões ou milhares de hectares, 
como é o caso de Falb Saraiva de Farias. Aplub Agro 
Florestal Amazônia S/A, Mustaf Said, Manasa e Ma
bral, Mirtyl Levi, Moss, entre outros, no Amazonas. 
Agravado com ofertas veiculadas na Internet e em jor
nais e revistas dos Estados Unidos, oferecendo ex
tensas áreas na região, todas, 'tlevidamente legaliza
das". 

A primeira pergunta a se fazer, é como alguém 
poderia ter adquirido na região amazônica tamanhas 
áreas, se de conformidade aos dispositivos legais, 
quer de titulação, quer de registro, isto não seria pos
sível. 

Era preciso, adentrar no conhecimento do pro
cesso histórico dos acontecimentos nos séculos XVI 11 
e XIX, e a legislação e o processo de ocupação que 
norteou a transferência a particulares, da terras sob o 
domínio da Coroa portuguesa que por direito próprio 
lhe passaram a pertencer ao Rei de Portugal, como 
objeto da conquista e posse do Brasil por Pedro Alva
rez Cabral; assim como, da legislação que regulou a 
transferência das terras públicas aos Estados, com 
motivo da Constituição de 1891, e as Leis que estes 
ditaram para administrar o processo de transição que 
significou a regularização das posses, concessões, 
sesmarias e títulos legítimos, concedidos pelos Go
vernos-Geral e Provinciais da era pré-republicana ou 
monárquica. Como também, definir através do termo 
''terras devolutas", quais eram as públicas que por di
reito constitucional e histórico, passaram-lhe a per
tencer. 

Foi necessário, também, adentrar-se na compi
lação e conhecimente da profícua e ampla legislação 
que versou sobre diversos aspectos da questão das 
terras públicas, da União e dos Estados e as diretrizes 
que nortearam a divisão da terra como um benefício 
social. Este conhecimento, teve que ser ampliado às 
decisões dos altos Tribunais de Justiça, motivado pe
los inúmeros processos judiciais envolvendo a ação 
dos grileiros que foram analisados. 

Concomitantemente com conhecer o embasa
mento histórico do direito sobre as terras por parte do 
Estado e os mecanismos empregados para a sua 
transferência ao domínio particular, foi necessário co-

nhecer a legislação sobre os Registros Públicos que 
amparavam a cadeia sucessória das terras tituladas 
desde o tempo do Império, e sua evolução até o pre
sente. 

O devido conhecimento destes dois conjuntos 
de dispositivos legais e administrativos, junto com o 
conhecimento histórico e geográfico da região, fize
ram que esta CPI pudesse detectar, não tão-somente 
os casos pontuais representativos dos diferentes ti
pos de ilícitos acontecidos nos últimos 1 oo anos, 
como também, chegar a decifrar os esquemas frau
dulentos que verdadeiras quadrilhas organizaram 
para esbulhar o patrimônio público, e, em muitos ca
sos também, o particular. Infelizmente, com a partici
pação e ou complacência de espúrios agentes do po
der administrativo e judicial. 

Levar a cabo, e chegar a bom término, sem dúvi
da seria uma ingente tarefa. Tendo em vista a exten
são territorial da região amazônica, como a diversida
de de órgãos federais e estaduais envolvidos na 
questão fundiária. 

Porém, com o correr dos acontecimentos, a Co
missão se deparou que também, demandaria um ma
ior tempo daquele que inicialmente havia sido estima
do, para poder angariar e analisar milhares de docu
mentos. Como também para organizar audiências pú
blicas nas cidades de Manaus, com a oitiva de teste
munhas e convidados, que se tomaram necessárias 
dada a gravidade dos casos denunciados, que inclu
sive resultou na prisão em Manaus de um dos depo
entes, o maior grileiro do País, Sr. Falb Saraiva de Fa
rias. 

Era o povo, que inconformado com a situação 
de descalabro e impunidade de agentes públicos que 
administravam as questões de terras, clamava por 
justiça. Daí que esta CPI, compreendeu a grande res
ponsabilidade que tinha nas suas mãos, que tem ser
vido de estímulo para concluir este ingente trabalho, 
estimamos com êxito, para assim não defraudar à co
letividade. 

A complexidade do assunto também era bem 
maior, daquilo que se imaginava. Tendo em vista, o 
alto grau de faltas corriqueiramente e despudorada
mente cometidas por inúmeros serventuários de justi
ça dos Cartórios de Registro de Imóveis, e que, os ca
sos de irregularidades detectadas, vinham repetin
do-se, sem maior restrição; há mais de 50 anos; ape
sar, em algumas épocas passadas, da ação de dili
gentes agentes do Executivo e do Judiciário, que ao 
conhecer estes casos de verdadeiros desmandos ad
ministrativos, arbitraram oportunamente, as medidas 
saneadoras competentes, muitas das quais pautaram 
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jurisprudências, que, infelizmente com o passar do 
tempo, em alguns casos não foram mais observadas, 
pelos aplicadores da Lei. 

O material compilado e o conhecimento dos fa
tos, adquiridos, foram produto de uma ação perma
nente e determinada dos componentes desta CPI, 
formada por Deputados dos diferentes Estados envol
vidos, promovendo a participação de particulares 
neste processo de arrecadação de informações, que 
possibilitou atingir um acervo documental extenso, 
completo e irrefutável que radiografa de maneira per
feita e concludente os fatos delituosos cometidos, os 
mecanismos empregados, os feitores, encobridores e 
comparsas participantes, os objetivos planejados e 
os benefícios obtidos pelos pilantras envolvidos, e as 
falhas administrativas e legais encontradas. E, infeliz
mente, em muitos casos, a evidente omissão dos fis
calizadores do processo. 

Por outra parte, há de ser reconhecida a ampla 
e irrestrita cooperação recebida de todos os órgãos 
públicos e seus representantes, traduzida na oportu
na e diligente entrega de informações e milhares de 
documentos, solicitados pela CPI no desenvolvimen
to dos seus trabalhos. O que, data venia, temos ades
tacar, facilitou de maneira primordial as tarefas de 
análise e estudo que deram como resultado, o pre
sente Relatório. 

Por tal razão, merecem especial destaque, a 
Corregedoria-Geral da Justiça do Amazonas; como 
também, o Instituto de Terras do Amazonas; a Supe
rintendência Regional do Incra no Estado; o CPRM 
que nos emprestou o suporte técnico de geoproces
samento de importantes informações; os titulares de 
inúmeros Cartórios de Registro de Imóveis; o Ministé
rio da Agricultura; a Secretaria de Segurança Estadu
al; entre outros tantos. 

Formando parte da metodologia de trabalho, a 
CPI concentrou a análise em alguns casos que se no
ticiavam, como os mais representativos dos tipos de 
falhas do sistema de titulação e registro das terras no 
Estado, e pelo quantum que representavam nos dife
rentes municípios onde estavam localizados. Como 
também, em alguns casos denunciados por pessoas 
de bem que se prontificaram a ajudar espontanea
mente e sem qualquer interesse pessoal, neste pro
cesso. 

Para levar a efeito estes trabalhos: 

Foram requisitados dos Cartórios os 
documentos correspondentes aos registros 
públicos de imóveis, sendo analisadas as 
cadeias dominiais de mais de três mil matrí-

cuias para detectar se procediam, no seu 
primeiro registro, de título válido, que neste 
caso seria o expedido ou reconhecido pelo 
Estado ou União. Como também, os posteri- . 
ores atos traslativos do. domínio. 

Foram requisitadas informações sobre 
o acervo fundiário rural administrado e/ou 
controlado pelos diferentes órgãos e autar
quias públicos e Estados envolvidos, tais 
como INCRA, IBAMA; FUNAI, Exército, para 
servir de análise à composição, distribuição, 
utilização e venda das áreas rurais na Ama
zônia. 

Foram requisitadas informações ao 
INCRA e Institutos de Terras dos Estados, a 
respeito do projetos de colonização e venda 
de terras públicas sob sua jurisdição. Como 
também, os casos de desapropriação de 
terras particulares na década dos anos 70 a 
90, e seu grau de implantação e aproveita
mento. 

Foram requisitadas informações às di
ferentes Instituições envolvidas, sobre pro
cessos em andamento relacionados com a· 
ocupação ilegal de terras públicas por parti
culares. 

Foram requisitados à Secretária do 
Senado, analisadas e complementadas as 
informações relativas às Resoluções autori
zando a alienação de terras públicas maio
res de 3.000 e 2.500 hectares de conformi
dade ao disposto na Constituição de 67 e 
88, respectivamente. 

Foram compilados os textos legais que 
hão disciplinado as atividades ligadas à ti
tulação dos imóveis rurais e dos seus 
correspondentes registros cartoriais, 
desde 1850 a hoje, para poder subsidiar os 
trabalhos do análise, tendo em conta as res
pectivas épocas históricas em que os casos 
aconteceram, e que lhes deram origem in
fluenciaram. 

O critério na apresentação dos casos foi base
ado no conceito de: 

(1) magnitude e grau e tipo de infra
ção, das normas legais correspondentes 
aos Registros Públicos: 

(2) as falhas de controle, sobre o pro
cesso e procedimentos destes Registros; 
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(3) a amplitude da rede de falsários 
que tem atuado no decorrer destes últimos 
40 anos, amparados, até hoje, na maior im
punidade, facilitada pela conduta imoral de 
funcionários revestidos de Fé Publica que 
atuam nas Instituições encarregadas de re
gistrar as transações dos imóveis rurais e 
acautelar os interesses do Patrimônio Públi
co. 

Este trabalho podemos resumi-lo, em que no 
Estado do Amazonas, foram identificadas por esta 
CPI, mais de 50 milhões de hectares com títulos irre
gulares e ilegais, das quais, já foram cancelados seus 
registros de 37 milhões, pela intervenção da Correge
doria-Geral de Justiça, Desembargadora Marinildes 
Costeira de Mendonça Lima. fazendo que a investiga
ção desta CPI, servisse de incentivo para que as me
didas judiciais em andamento, algumas que já levam 
muitos anos, possam ser finalizadas em breve prazo. 

2.2 Irregularidades constatadas. 

As irregularidades e atos delituosos constata
dos por esta CPI foram tantos, de tal gravidade e re
vestidos de tal audácia e impunidade, que mereceram 
a adoção de urgentes e decididas ações saneadoras, 
acatadas pelo Poder Judiciário Estadual, do qual des
tacamos as providências adotadas pela Corregedcia 
Geral da Justiça do Amazonas. conducentes à reali
zação de correição extraordinária em oito Cartórios 
de Registro de Imóveis desse Estado, que deu como 
resultado preliminar o cancelamento de matrículas de 
mais de 37 milhões de hectares. 

2.2.1 Nos serviços cartoriais. 
As principais irregularidades detectadas nos 

procedimentos de titulação e registro de imóveis rura
is, de maneira geral, nos diferentes Estados foram as 
seguintes, ressaltando que os casos envolvidos nes
tas irregularidades mais destacados e representati
vos da impunidade reinante até agora no Estado do 
Amazonas são: Falb Saraiva de Farias, APLUB 
AGRO FLORESTAL AMAZÔNIA S/A, Mustaf Said, 
Moss, Mabral, Manasa, Mali Emaoula, Adalberto Cor
deiro e Silva, Mirtyl Levy; entre outros. 

Sendo estes, de maneira importante motivados 
por ações de usucapião prolatadas por Juizes estadu
ais, registro de posses como títulos definitivos, alar
mamento das áreas mediante simples registros de le
vantamentos topográficos, entre outros tipos. 

Cabe destacar que a responsabilidade direta 
destas irregularidades cabe aos Oficiais Registrado
res, observado e concluído, que grande parte destas 
despautérios e excessos cometidos, também são 

produto da ausência quase total de uma fiscalização 
sistemática e efetiva das Corregedorias Estadual de 
Justiça, que se há mantido ausente nos últimos dez 
ou vinte anos. 

Chegando ao cúmulo dos casos de duas áreas 
registradas no Cartório de Canutama, Amazonas, a 
Fazenda Eldorado e Santa Maria, com uma área de 
UM BILHÃO E QUINHENTOS MILHÕES DE 
HECTARES; e a outra, a Fazenca Boca do Pamafari, 
com uma área de DOZE BILHÕES DE HECTARES. 

Destacando, que o primeiro caso corresponde
ria à superfície do Estado do Amazonas, e, o segun
do, seria maior que o território brasileiro. 

Felizmente, estes dois casos, tendo em vista o 
seu absurdo, foram anulados prontamente pela Douta 
Corregedora-Geral de Justiça do Amazonas. Porém, 
isso de servir, como o mais notável exemplo do esta
gio a que se chegou provocado pela improbidade dos 
serventuários da justiça e pela falta de um sistema 
adequado e moderno, de controle e de gestão dos 
atos relacionados com o patrimônio público, e particu
lar, relativos à propriedade rural no Brasil. 

Estes fatos, sem dúvida, encerrados os traba
lhos desta CPI, não poderão ficar no esquecimento, 
nem relegadas a um segundo plano as urgências par
lamentares, em ordem a provocar uma ampla discus
são em torno das questões agrárias da Nação, e as 
medidas corretivas, amparadas, nas circunstâncias 
que motivaram estes excessos, para munido dos re
cursos tecnológicos existentes, possam constituir um 
sistema confiável, onde a fraude e a ilicitude não te
nham cabida, nem guarida. 

Nota-se também, em muitos casos, a falta de 
preparo técnico dos serventuários de justiça no exer
cício de suas funções, principalmente, no tocante à 
atualização costumeira da legislação. E a falta de um 
programa de reciclagem ou treinamento. 

Estes atos incorretos, ao se materializar no can
celamento dos registros por causa de sua ilegitimida
de, certamente vão significar a inúmeros comprado
res de boa fé, ingentes perdas pecuniárias, que pela 
esperteza dos grileiros dificilmente irão recuperar. 

*Irregularidades detectadas: 

(1) registro, sem o correspondente títu
lo de domínio ou do registro anterior, de 
centenas de escrituras de compra e venda, 
legalizando assim o domínio sobre extensas 
áreas, em muitos casos superiores a cem 
mil hectares e que chegaram a mais de um 
milhão. 
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(2) duplicidade de registro de matrícula 
de imóveis, fazendo que as mesmas terras 
fossem multiplicadas, através do subterfúgio 
do desmembramento ilegal em inúmeras 
áreas, as quais por sua vez recebiam, novas 
matrículas, ou pela abertura de matrícula da 
mesma gleba em Livros diferentes, ou em 
cartórios de Comarcas diferentes. 

(3) aceitação do registro de imóveis 
constantes em sentenças de partilha de 
bens, que não apresentavam as correspon
dentes provas dos títulos de domínio, e que 
não estavam matriculados no corresponden
te Cartório. Sendo assim, legitimados, títulos 
sem nenhum valor, ou simples posses. 

(4) registro de averbações ou abertura 
de novas matrículas, correspondentes a de
marcatórias de glebas, sem autorização ju
dicial e do INCRA, alargando-as e/ou deter
minando novos confinantes, em dimensões 
exorbitantes. 

(5) registro de escrituras de compra e 
venda, e outros pretensos títulos de domf
nio, emitidos com uma antigüidade de 20 ou 
mais anos por Tabeliães de Comarcas de 
Estados diferentes, que não estão ampara
dos por Título de Domínio legítimo. Inclusi
ve, alguns formando uma cadeia dominial 
baseado em escrituras de mais de cem 
anos, cuja origem estaria na emissão de 
Sesmaria. 

(6) registro de imóveis, supostamente 
registrados em outra Comarca, sem o res
paldo da correspondente Certidão do res
pectivo Cartório. 

(7) lavratura de escrituras de compra e 
venda e registro das mesmas no Cartório de 
Registro de Imóveis, onde constam pessoas 
físicas ou jurídicas estrangeiras como com
pradores em condição contraria à legislação 
em vigor. 

(8) lavratura de Escrituras de Compra 
e Venda, pelos Tabeliães, além de apresen
tar os defeitos descritos no número anterior, 
tendo como agravante que pelo menos uma 
das partes, não esteve presente no ato, nem 
seus documentos e/ou antecedentes pesso
ais lhe correspondiam. 

(9) lavratura de escrituras de compra e 
venda, e registro destas no Cartório d~ Re
gistro de Imóveis, tendo o transmitente, 

comprovadamente, falecido há muitos 
anos, 

(1 O) emissão de laudos de avaliação 
de glebas, por Oficiais Registradores. 

(11) matrícula de imóveis, suposta
mente registrados em outra Comarca, sem 
o respaldo da correspondente Certidão do 
respectivo Cartório. Sendo a este respeito, o 
caso mais notável, o registro no Cartório de 
Tapauá no Amazonas, a nome do Sr. Falb 
Saraiva de Farias, sem nenhum suporte le
gal, de sessenta e três glebas perfazendo 
um total de mais de 7,5 milhões de hecta
res. É dizer, o equivalente a 87% do Municí
pio. 

(12) lavratura de Escrituras de Compra 
e Venda, pelos Tabeliães, com a transferên
cia de glebas sem indicação da matrícula de 
origem, e sem preencher as condicionantes 
fixadas em Lei. Permitindo assim, que inidô
neos Oficiais Registradores de Cartórios de 
Registro de Imóveis, levassem a registro tais 
imóveis, sem sequer estarem matriculados. 
Sendo esta mais uma das formas de legali
zar arbitrariamente o domínio de terras. 

Em relação ao acima exposto, serve como 
exemplo o caso da Gleba Pajeu de Flores, existente 
somente no papel, desmembrada por Falb Saraiva 
de Farias em mais de 60 imóveis dos quais 38 fo
ram vendidos a empresas de transporte localizadas 
nos Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito 
federal, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Mato 
Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Rondônia. Certa
mente, para servir para o pagamento de encargos 
sociais ou tributários. 

2.2.3 Do Instituto de Terra Estadual - SUHAB. 
Os Institutos de Terras dos Estados, sob qual

quer nome que existam, são os administradores do 
acervo fundiário estadual, representado pelos Regis
tros e Livros próprios para o assentamento dos Títu
los de Domínio concedidos, cs conformidade com as 
Leis de Tarras promulgadas por cada Estado a partir 
do advento do Artigo 64 da Constituição Federal de 
1890, e as legitimações e revalidações dos Títulos 
Legítimos, amparados no Decreto Nº 1.318, de 30 de 
janeiro de 1854, que os Estados herdaram da admi
nistração Imperial. 

Assim também, os Governos estaduais através 
destes Institutos, promoveram em diferentes oca
siões a venda de lotes de terras, com fins de ocupa-
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ção e exploração, outorgando aos beneficiários o cor
respondente Título Definitivo. 

Há de se destacar a importante missão e res
ponsabilidade que lhes cabe a estes Institutos, para 
extremar os cuidados a respeito da proteção e con
servação física dos documentos deste centenário 
acervo, tendo em vista que é a partir deste, é que hão 
de ser solucionadas possíveis controvérsias surgidas 
da necessidade da verificação da veracidade ou au
tenticidade dos citados Títulos Definitivos, respeito 
das terras que são ou foram públicas, do Estado, ou 
com anterioridade, da Coroa. 

O mapeamento e a demarcatória das glebas, 
tanto das públicas - as denominadas devolutas, as 
demarcadas e as arrecadadas - pertencentes ao pa
trimônio Estadual e à União e suas autarquias, como 
as particulares, tituladas, demarcadas ou não, deveri
am a esta época de avançada tecnologia de geopro
cessamento de informações, estarem perfeitamente 
processadas e informatizadas. 

Porém, infelizmente, em quase todos os Esta
dos, este assunto e providências, tem sido relegadas 
a segundo plano e nem sequer estão na lista dos pro
jetos a ser viabilizados a curto prazo. Como é o caso 
do Estado do Amazonas, onde o seu acervo há pas
sado pelo caminho da transformação do seu Instituto 
de Terras, durante os últimos 20 anos, por cinco 
Instituições diferentes, estando hoje alojado em 
precárias condições que dificulta o seu acesso, e o 
predispõe a irrecuperáveis sinistros, como segundo 
nos foi informado, já aconteceu no passado. 

Desta forma, este atraso tecnológico, injustificá
vel, limita a produção de informações, que, concomi
tantemente com vir ajudar ao planejamento estratégi
co, através do conhecimento exato dos bens imóveis, 
próprios e alheios, poderia oferecer subsídios rápidos 
e consistentes a diversos interessados, principalmen
te, no tocante às disputas judiciais involvendo a legiti
midade da titularidade das terras rurais, em que em 
inúmeras vezes, o próprio Estado é parte. 

Sem dúvida, esta precariedade estrutural, há fa
vorecido os embates delituosos dos denominados 
grileiros, que tem demonstrado uma audácia e capa
cicade imaginativa indiscutível para surrupiar exten
sas áreas de terras rurais do patrimônio público esta
dual, nas próprias barbas, do verdadeiro dono, o 
Estada. 

Estamos convencidos, que se estes Institutos, 
estivessem amparados nestes, sistemas, múltiplas si
tuações relacionadas com a grilagem de terras na 
Amazônia, ou não existiriam, ou seriam rapidamente 

elucidadas e/ou evitadas. Porque, no caso dos Esta
dos, quem é o maior dono da terra deve cuidar e zelar 
por seu domínio. O que indefectivelmente, não tem 
acontecido nestes últimos 30 anos. 

O problema mais grave, que esta CPI detectou, 
foi, no caso do Estado do Amazonas, da emissão in
discriminada e sem nenhuma base administrativo-le
gal, de certidões declarando a autenticidade de Títu
los Definitivos, alargando às áreas originais. Cujo efe
ito ficou representado pela matrícula irregular de uma 
gleba de 485.000 ha. pelo seu pseudo proprietário Sr. 
Mustaf Said, no Registro de Imóveis, cujas matrícu
las, feitas em duplicidade em Cartórios de duas Co
marcas, haviam sido cancelados, pelo extinto Tribunal 
de Recursos, por ter sua origem em sentenças de 
ações de Usucapião, prolatadas pelo célebre Juíz Dr. 
Ruy Morato em 1973, cujo caso forma parte deste Re
latório. Produzindo assim, de maneira ilegal a transfe
rência de terras públicas a um particular tangencian
do ou ludibriando a Lei. 

Em outros casos, a emissão de certidões com 
textos difusos, certificavam que não existiam pendên
cias envolvendo tal ou qual gleba. Sem definir que as 
tais, nem sequer tinham Título Definitivo, permitindo 
assim que o grileiro, em conluio com o Oficial Regis
trador de posse desta certidão, fizesse a matrícula, de 
uma gleba inexistente. 

Outros casos, estão relacionados, com a obten
ção por terceiros interessados, de certidões de títulos 
definitivos outorgados a começo do século XX, e que 
foram utilizados para montar de maneira irregular 
Escrituras de Compra e Venda, fazendo os mortos re
viver para assina-las, como é o caso que forma parte 
deste Relatório, de 8 glebas, perfazendo 55.830 ha., 
localizadas no Município de Lábrea, AM, cujas escri
turas de compra e venda foram lavradas na cidade de 
Rio Preto da Eva, AM, adquiridas por Oscarina Libe
rato de Carvalho. 

Estas certidões, formam parte de um lote de 28 
glebas solicitadas à SUHAB/AM, pelo Sr. João Alfre
do Moss, perfazendo um total de 237.244 ha. 

Ainda mais, registramos o caso da Certidão 
contendo o desmembramento de uma gleba de 
162.124 ha. e a sua transferência a Ana Suely Lacer
da Moss, no caso relatado que forma parte deste Re
latório, mediante a qual esta a registrou no Cartório 
ao seu nome, eliminando assim, os atos naturais de 
Escritura de cessão de domínio, a certidão do cadas
tro do INCRA, CCIR, e o que é mais grave, a sonega
ção do ITBI - Imposto de Transmissão Inter-vivos. 
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Estes são alguns casos que fazem refletir sobre 
as medidas que deverão Ler adotadas, formando par
te de um conjunto harmônico, que permitam coibir, 
através de um sistema eficaz de controle, estes la
mentáveis excessos cometidos. Concatenando, o Re
gistro Imobiliário, com a certificação do respectivo Tí
tulo de Domínio outorgado pelo Estado, formando as
sim um elo inseparável e ininterrupto. 

2.2.4 A atuação do Incra. 
O INCRA - Instituto de Colonização e Reforma 

Agrária, por força do Decreto Nº 72.106 de 18 de abril 
de 1973, que regulamentou a Lei Nº 5.868 de 12 de 
setembro de 1972, adquiriu, entre outras, a responsa
bilidade de 

* Fazer o levantamento sistemático dos 
arrendatários e parceiros rurais, para conhe
cimento das reais condições de uso tempo
rário da terra, vigentes nas várias regiões 
do Pais. 

* Fazer o levantamento sistemático das 
terras públicas federais, estaduais e munici
pais, visando o conhecimento das disponibi
lidades de áreas apropriadas aos progra
mas de Reforma Agrária e Colonização e da 
situação dos posseiros e ocupantes em ter
ras públicas. 

No seu Artigo 1°, este Decreto estabelece o Sis
tema Nacional de Cadastro Rural, instituído com o ob
jetivo de promover a integração e sistematização ,da 
coleta, pesquisa e tratamento de dados e informa
ções sobre o uso e posse da terra, compreendendo: 

•Cadastro de Imóveis Rurais; 
• Cadastro de Proprietários e Detentores de 

Imóveis Rurais; 
• Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rura

is; Cadastro de Terras Públicas 
A citada Lei conjuntamente com fixar os parâ

metros e condições para o cumprimento e arrecada
ção do ITR - Imposto Territorial Rural, estabelece a 
responsabilidade da emissão anual por cada imóvel 
cadastrado, o Certificado de Cadastramento de lmó· 
vel Rural, o qual, será necessária à apresentação, 
para a lavratura dos atos notariais, relativos a imóveis, 
de conformidade ao disposto no Artigo 1º,111, letra b) 
deste Decreto 93.240 de 9 de setembro de 1986. 

Complementarmente, ao exposto, a Lei 4.947, 
de 6 de abril de 1966, estabeleceu no parágrafo 1 ºdo 
artigo 22. que sem a apresentação do Certificado de 
Cadastro, não poderão os proprietários. a partir da 
data a que se refere, este artigo, sob pena de nulida-

de, desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou pro
meter em venda imóveis rurais. 

Fixando também, no seu artigo 19, pena de re
clusão de 2 a 6 anos, quem, utilizar, como prova de 
propriedade ou de direitos a ela relativos, documento 
expedido pelo IBRA, depois INCRA, para fins cadas
trais ou tributários, em prejuízo de outrem ou em pro
veito próprio ou alheio. 

E, no seu artigo 20, fixa a pena de detenção de 
6 meses a 3 anos, para quem, invadir, com intenção 
de ocupá-las, terras da União, dos Estados e dos Mu
nicípios. 

Não obstante istq, e até o ano 1998, simples
mente foi um mero receptor e processador das infor
mações apresentadas anualmente pelos possuidores 
de terras rurais, qualquer fosse a forma de domínio, 
dos seus Cadastros. Emitindo como contrapartida, o 
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR. 

Sendo que em virtude destes Cadastros, os 
ocupantes ao cumprirem também com o pagamento 
do ITR -Imposto Territorial Rural, davam a transações 
de alienação aparente conteúdo legal sobre o domí
nio destas. Tudo, aceito de maneira complacente pe
los Cartórios e Tabeliães. 

Sendo o caso, mais notável, os CCIR que ape
sar de serem cancelados pelo INCRA/ Amazonas em 
1998 e 1999, sobre a Gleba São Pedro de 485.000 
ha., foram utilizados pelo seu pseudo proprietário Sr. 
Mustaf Said, inclusive para tentar comprovar em Juí
zo a sua legitimidade do seu domínio, para avalizar a 
venda que fez de dita propriedade a empresa estran
geira, em desacordo com a Lei. Mesmo diante de fato 
tão grave, como relataremos a seguir, não foi instau
rado no INCRA/AM o devido processo administrativo. 

Infelizmente, nestes anos todos: 

• inúmeras posses foram cadastradas. E de 
posse dos correspondentes CCIR e do pagamento do 
ITR, o pseudo proprietário, obteve nos Cartórios de 
Registro de Imóveis, o registro como trata-se de Título 
de Domínio. Subentendendo-se que seria o INCRA o 
saneador desta carência. 

• observamos, que de maneia geral, tanto os 
Tabeliães, quanto os Oficiais Registradores dos Car
tórios de Registro de Imóveis, não cumpriram os dis
positivos legais, expostos precedentemente, aceitan
do para lavratura e registro centenas de casos de 
desmembramentos de áreas, hipotecas e vendas de 
imóveis rurais, sem a apresentação dos correspon
dentes CCIR e ITR. Ou, em muitos casos, fazendo 
menção, sem indicar seus correspondentes números. 
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• observamos também, que de maneira corri
queira, os Cartórios de Registro, não escrituravam de 
maneira precisa as informações sobre o pagamento 
do ITBI, de alçada da Prefeitura onde se encontrava 
localizado o imóvel, estimando-se que sem dúvida 
houve sonegação deste imposto com grave lesão 
para os Municípios afetados. A este respeito, chama
ram a atenção os irrisórios valores dados as terras 
nestas transações, chegando alguns casos em que 
100.000 ou mais hectares eram transacionados pelo 
equivalente a dois ou pouco mais salários mínimos. 
Não existindo assim nenhuma fiscalização, destes 
valores, cuja determinação é faculdade exclusiva da 
respectiva Prefeitura. 

Assim, apesar do tempo transcorrido na vigên
cia da responsabilidade legal do INCRA, na adminis
tração deste Cadastro, somente a partir de 1998, e 
mesmo assim timidamente, é que se nota um esforço 
no sentido de enfrentar esta situação, que de tão des
controlada, considerando seus efeitos a respeito da 
atuação de conhecidos grileiros como os senhores 
Falb Saraiva de Farias e Carlos Medeiros, entre ou
tros, manobrando a alienação ilegal de terras públi
cas, o desmembramento das glebas e o registro irre
gular nos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusive 
acolhendo a compra de terras por estrangeiros, signi
ficou a apropriação indevida de mais de 50 mi
lhões de hectares. 

Certamente, nota-se que a partir da instalação 
desta CPI e no decorrer de sua atuação houve em de
terminados segmentos institucionais dos Estados 
que formam parte desta Investigação, um esforço 
para agir e resolver ou pelo menos minimizar este 
gravíssimo problema que é a regularização das ações 
delituosas envolvendo a transferência ilegal de terras 
do Patrimônio Público ao particular. 

Neste sentido, não poderíamos deixar de reco
nhecer e destacar algumas iniciativas do Ministério 
da Política Fundiária para poder adotar e levar adian
te as medidas administrativas e judiciais que, anteri
ormente, não tinham causado o efeito e ressonância 
desejados no sentido de enfrentar esta completa de
sorganização fundiária e nos próprios setores públi
cos responsáveis por ela. 

2.2.5 A Atuação do Judiciário. 

Os Tribunais Superiores de Justiça nestes últi
mos 50 anos têm atuado de maneira diligente, e em 
alguns períodos como foi na década dos anos 70, de 
maneira bastante árdua, avocados a dirimir as ques
tões das práticas ilegais de transferência de terras pú
blicas, representadas por ações de usucapião, de-

marcatórias com o alargamento superlativo das áreas 
e cancelamento do registro indevido de títulos de do
m! nio sem procedência legal. 

Como também, e por causa destes processos, 
na edição de Súmulas e Sentenças destinadas a fir
mar jurisprudência sobre estes assuntos, como ne
cessário complemento da Legislação em vigência. 

Célebres são posições adotadas por alguns 
ilustres Magistrados a respeito do domínio natural e 
centenário do Estado sobre as terras no Brasil, que a 
maneira de exemplo, ora trazemos, mostrar que já há 
mais de 50 anos os abaixo citados tiveram que definir 
os conceitos sobre as denominadas terras devolu
tas, que são justamente as que hão sido de manei
ra permanente objeto da cobiça de grileiros e 
maus brasileiros, e que esta CPI está de maneira 
obstinada e decidida, a combater. 

* Ministro Aliomar Baleeiro, ao julgar o RE nº 
51.290. 

"O Estado de Goiás não precisa provar nada. A 
presunção é de que a terra é dele. O particular é que 
tem que de provar, por uma cadeia sucessória, que as 
terras foram desmembradas do patrimônio público. 
Não há nenhuma dúvida a respeito disso" 

* Ministro Alckmin, ao julgar o RE nº 
72.020. 

"não cabe ao Estado provar que determinada 
gleba é devoluta; cabe a quem a afirma do domínio 
particular o ônus da prova. Terras devolutas se conce
ituam por exclusão: são devolutas as terras que nun
ca entraram, legítimamente, no domínio particular". 

* Turma Cível do Distrito Federal, ao 
julgar a APC nº 51.936/99 em processo en
volvendo terras públicas. 

"Quando as terras, objeto de litígio, pertencem 
ao poder público, não há que se falar de posse, e sim 
em mera detenção, situação tática que ocorre quando 
a pessoa ocupa a coisa alheia por mera permissão ou 
tolerância do possuidor. A posse de natureza precária 
não gera direito de proteção possessória". 

* Ministro Mario Guimarães, ao relatar 
o RE nº 26.341. 

"A palavra TÍTULO, para efeito de re
gistro forense, é tomada em sentido concre
to, indicativo de prova material do domínio. 
Os Estados são senhores das TERRAS 
DEVOLUTAS por força de dispositivo consti
tucional. Não possuem título, em sentido 
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material, que os habilite a requerer aquele 
registro". 

* Finalmente, e para não pairar nenhu
ma dúvida, a respeito do domínio histórico 
do Estado sobre as terras no Brasil, nos re
montamos ao texto do artigo 3° da Lei 601 
de 18 de setembro de 1850, que dispõe 
sobre as terras devolutas do Império. 

"São terras devolutas, as que não se 
acharem no domínio particular por qualquer 
título legítimo, nem forem havidas por ses
marias e outras concessões do Governo 
Geral ou Provincial, não incursas em comis
so por falta do cumprimento das condições 
de medição, confirmação e cultura".(grifo 
nosso) 

Não obstante, estas sábias decisões e a com
pleta e rigorosa legislação, súmulas e jurisprudências 
dos superiores Tribunais de Justiça, ao longo do sé
culo passado, diversos Juízes de primeira instância, 
no passado recente, teimaram em dar interpretação 
própria, contrária ao ensinamentos dos seus mestres 
e superiores à própria Lei, em decisões, tomadas 
contestadas na esfera judicial superior. 

Situação esta, representada pelo Dr. Ruy Mora
to, MM Juiz da Comarca de Lábrea no Amazonas, na 
década dos anos 70 a 80, que teve o recorde de prola
tar, pelo menos, 20 sentenças de usucapião e demar
catória, envolvendo mais de dez milhões de hectares, 
com grave lesão do Patrimônio Público. De um tal le
vantado por esta CPI que alcançou a mais de dezes
sete milhões de hectares em 39 ações, segundo o de
monstrativo. 

2.2.5.1 Da Correição Extraordinária nos 
Cartórios. 

Como destacamos precedentemente, a atual 
Corregedora-Geral qa Justiça, Desembargadora Ma
rinildes Costeira de Mendonça Lima, atuando no car
go desde julho de 2000, diante as graves denuncias 
recebidas desta CPI e do Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, adotou medidas no sentido de intervir 
nos Cartórios dos Municípios de Lábrea, Canutama, 
Novo Aripuanã, Tapauá, Pauní, Borba, Manicoré, Ju
ruá e ltamaratí, decretando Correição Extraordinária. 

O resultado noticiado através de Relatórios pre
cisos e circunstanciados, foi cancelamento, de mais 
de trinta e sete milhões de hectares de terras, cor
respondentes a imóveis indevidamente matriculados 
e centenas de glebas desmembradas através do re
gistro das correspondentes matrículas, em aberta 
contravenção aos dispositivos legais em vigor. 

Como também, na regularização das averba
ções de diversas decisões do extinto Tribunal Superi
or de Recursos, mandando cancelar sentenças de 
usucapião e demarcatórias, prolatadas por Juízes de 
diversos comarcas do Estado na década dos anos 70, 
muitas das quais ainda permaneciam em aberto. 

Esta atuação da Corregedoria-Geral da Justiça, 
tomou como base as informações apresentadas pelo 
INCRA, produto de um árduo trabalho realizado dele
vantamento em 1998 em diversos Cartórios de Regis
tro de Imóveis de diversas Comarcas do Estado , não 
obstante inúmeras dificuldades. Entras estas, inclusi
ve a sonegação de informações e documentos por 
parte de alguns Oficiais Registradores. 

Entretanto, de conformidade a analise realizada 
por esta CPI da documentação que recebemos dos 
diversos Cartórios de Registro de Imóveis através da 
Corregedoria-Geral, verificamos que deixaram de ser 
canceladas inúmeras matrículas de imóveis. 

Isto, porque entendemos que certamente houve li
mrtações de tempo. Como também, porque os trabalhos 
foram eminentemente direcionados à base de dados le
vantados pelo INCRA Tal como podemos verificar que 
ainda que canceladas matrículas de imóveis, algumas 
outras, que correspondiam a averbação de desmembra
mentos, não foram consideradas. E em outros casos, 
matrículas que estavam em duplicidade, com outras que 
foram canceladas. Também não foram detectadas. 

Não obstante isto acreditamos que o trabalho 
realizado pela equipe da Corregedoria contando com 
a colaboração do INCRA, tem sido importante e eluci
dativo a respeito dos problemas que já haviam sido 
detectados. Os quais em caráter similar, porém sem 
alcançar a dimensão atual, também haviam sido obje
to de correição em diversas oportunidades nos últi
mos 30 anos, pelos Corregedores-Gerais. 

Esta CPI recomenda, entretanto, que seria 
oportuno que a verificação feita, pudesse abran
ger a totalidade dos Registros, para assim ter cer
teza que a depuração conseguida até agora, seja 
plenamente realizada. Para assim assegurar aos 
futuros compradores de imóveis rurais localiza
dos no Estado, a idoneidade dos registros asse
gurando plenamente o domínio da propriedade. 

Ili. Desapropriação no Amazonas 

Iniciamos o trabalho de análise das desapropria
ções solicitando ao Incra a relação das áreas desapro
priadas pelo órgão Federal no Estado e, de posse de tal 
relação, requisrtamos do próprio Incra e da Justiça Fe-
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deral os processos que tramitaram ou que tramitam em 
relação às mesmas, cuja análise passamos apresentar. 

Levantamos preliminarmente que este referido le
vantamento e estudo dos dados relativos às desapropri
ações foi feito ainda de forma muito superficial, devido a 
exigüidade de tempo e a extrema dificuldade com que 
nos deparamos durante a coleta de dados, visto que a 
maioria dos processos aos quais tivemos acesso está in
completa, faltam páginas ou até mesmo partes inteiras. 

Mesmo com a precariedade dos dados relativos 
a vários casos de desapropriações, classificamos 
como extremamente graves os fatores que nortearam 
as mesmas, visto a quantidade de fatos ilegais e irre
gulares que permearam maior parte dos processos, 
conforme veremos a seguir. 

Há neste item, um indicativo que merece ser 
ressalvado, é o fato de que a maioria das desapropo
riações - as quais contém muitas irregularidades -
ocorreram no período em que ocupava o posto de Mi
nistro da Reforma Agrária o atual Presidente do Se
nador Jarder Barbalho, contra quem pesa uma série 
de denúncias, devido as irregularidades ocorridas na 
desapropriaçõeds e nas emissõeds de L TDAs, duran
te a sua passagem no ministério. 

Precisamos destacar ainda o fato de que aproxi
madamente 75% das emissões de TOA ocorreram du
rante a gestão do atual Presidente do Senado, o que é 
um dado extremamente significativo e que reforça ainda 
mais a necessidade de uma profunda investigação, pe
los órgãos competentes, sobre os fatos, pois, como já 
afirmado, não se trata de um caso ou outro, onde, por
ventura, tenha ocorrido alguma irregularidade, a qual 
pudesse Ter fugido ao conhecimento do Ministro e de 
seus assessores mais diretos, não, são quase que to
dos cs casos marcados por profundas a graves irregula
ridades, e quase sempre as mesmas: 

1) terras suspeitas de terem sido griladas ou 
que tiveram seus registros adulterados; 

2) desapropriação de áreas impróprias para a 
reforma agrária; 

3) falta de amparo técnico que justificasse as de
sapropriações, visto que muitos pareceres técnicos do 
instituto fundiário eram contrários a desapropriação; 

4) valores das desapropriações em desacordo 
com os pareceres técnicos (pagos quase sempre em 
quantias acima do estipulado nos pareceres) ; 

5) pagamentos feitos muitas vezes antes do pra
zo devido ou em tempo recorde; 

6) agilidade e facilidade com que tramitam os 
processos, na instância superior, os quais eram deci
didos algumas vezes em poucos dias; 

Este item, Desapropriações de Terras, como já 
destacado, merece uma profunda investigação, a 
qual deve incluir o Exmº Senador Jader Barbalho, vis
to a freqüência com que seu nome (e de seus colabo
radores diretos) aparece quando do relato de irregu
laridades e ilegalidades. 

3.1. PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA EM 
EXECUÇÃO CRIADOS ATÉ 4-4-2001 NO 
AMAZONAS 

Segundo dados fornecidos pelo INCRA, existem 
30 projetos de reforma agrária em execução no Ama
zonas. Em nove desses projetos a área foi adquirida 
através de desapropriação, nos outros casos as áreas 
foram adquiridas pelo Instituto das seguintes formas: 

• 14 por Arrecadação; 
• 2 por Incorporação; 
• 2 por Compra e Venda; 
• 1 por Reconhecimento; 
• 1 por Desafetação; 
• 1 não informado; e 
• 9 por desapropriação. 

ÁREAS ADQUIRIDAS POR DESAPROPRIAÇÃO: 

: - 1 1 CAPACl9ADE 
DENOMIAAÇAO DOi FASE MUNICÍPIO :ÁREA(ha) . DE FAMILIAS 
PROJETO 

~~ 02 'Maués 2.348,4237 75 .. 

~ 
02 Manacapuru 2114,8905 87 . 03 Rio Preto da Eva 27.809.7472 007 

>idência 04 Careiro ,2.373,0559 28 
!Panelão 02 Careiro 3.633,2505 280 --
Uatumã ,03 Presidente Flgueire<!o 23.742,2858 374 
Vila Amazônia 03 Parintins 78.270,0000 2478 
j San1o Alitônio Mourão 02 i EiruneDé 21.525,0000 200 

03 Pauiní 1139.235,9400 2000 

31 RELAÇÃO DAS ÁREAS DESAPROPRIADAS 

3.2.1 Vila Amazônia 
r-
Des<~ropriado: Antônio Cabral de Abreu e Luiz do Vale Miranda 

Açã~ Inicial: 02/02/19a8 

Data Último Doc1D11ento: 03/02/1988 

Área Proposta: Imóvel 'Vila Amazônia', no Município de Parintins(Am), totali-
zando 78.270ha. 

Em 19-11-1988, a Superintendência Regional 
do Extremo Norte do INCRA, pelo Ofício INCRA/SR 
(15) /Nº 514/86, solicitou aos srs. Antônio Cabral de 
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Abreu e Luiz do Vale Miranda a comprovação do do
mínio da área denominada Vila Amazônia, localizada 
no Município de Parintins (AM) , com área total de 
78.270 ha para fins de desapropriação da área por in
teresse social para execução de reforma agrária. 

Em 4-12-1986, uma comissão de Avaliação cria
da para vistoria e avaliação do imóvel apresentou re
latório favorável à desapropriação. Em 5-12-1986 a 
executora do Projeto Fundiário Manaus do INCRA, 
por meio do Of.INCRA/PF-MAO/Nº 4/86, indica à Su
perintendência do órgão a área denominada Vila 
Amazônia como prioritária para Reforma Agrária, su
gerindo a sua desapropriação para futuro assenta
mento de 1.308 famílias e estabelecendo o valor in
denizatório em CZ$7.543.426,45. 

Em 25-9-1987, o Decreto nº 94.969, considera 
como área prioritária para Reforma Agrária o imóvel 
Vila Amazônia. O delegado regional, José Maia, infor
ma ao secretário da SEREF que foi feito o depósito de 
Cz$880.742,00 (referentes à indenização das benfei
torias) . 

O advogado dos expropriados, Sílvio Romero de 
Miranda Leão, propõe ao Ministre da Reforma Agrária a 
conciliação amigável fazendo uma contra proposta no 
valor de Cz$313.120.000,00. Há documentos da Câma
ra Federal (ass.pelos Dep. Ézio Ferreira-PFUAM, José 
Outra - PMDB/AM, Fco. Benjamim-PFUBA, José Lou
renço-Líder do PFL, Amaral Netto - Líder do PDS e Bo
nifácio de Andrada-Vice Líder do PDS) e da Assembléia 
Legislativa do Amazonas (assinado por 15 Deputados) 
solicitando celeridade consensual no processo expro
priatório da Vila Amazônia. 

Em 22-12-1987, o Secretário de Recursos Fun
diários do INCRA, Antônio César Pinho Brasil, enca
minha ao Ministro parecer favorável à proposta dos 
expropriados. Parecer este ratificado em 28-1-1988. 

Em 19-1-1988, através da Portaria 45, o então 
Ministro Jader Barbalho, autoriza a celebração de 
acordo de indenização com os expropriados Antônio 
Cabral de Abreu e herdeiros Luiz do Vale Miranda, no 
valor de Cz$313.120.000,00, os TOA referentes ao 
pagamento deveriam ser emitidos em janeiro e feve
reiro do mesmo ano e o resgate em três anos, sendo 
50% no 2º ano; 30% no 3º ano; e 20% no 4º ano. A 
portaria 45 foi retificada pela portaria 84 de 2-2-1988. 

Em 3-2-1988, o então Ministro Jader Barbalho 
autorizou o Termo de Acordo, assinado posteriormen
te por todas as partes. 

A proposta dos expropriados foi integral
mente aceita inclusive os prazos para resgate dos 

TOA. Isso remete a um processo anteriormente anali
sado a referente a uma representação contra Jader 
Barbalho, onde um dos pontos colocados é o fato do 
então Ministro sempre pagar os TDAs antes do prazo 
máximo que a lei possibilita, 20 anos, facilitando sem
pre a situação dos expropriados. 

Este caso, portanto é mais uma evidência de 
que procedimentos foram adotados para favorecer os · 
interesses de particulares em detrimento dos interes
ses da União, visto que pelos indicadores do proces
so os TDAs foram resgatados em 4 (quatro) anos, en
quanto poderiam ter sido num período de 20 (vinte) 
anos. 

Então foram detectadas por esta CPI graves ir
regularidades quanto a esta desapropriação. Uma de- ' 
las foi o superfaturamento do valor inicial sugerido 
pelo INCRA. O valor autorizado pelo Ministro Jader 
Barbalho foi cerca de 50 vezes maior que o original. 
Outra, na área indenizada aos dois proprietários, já 
existem mais de 800 proprietários que possuíam títu
lo definitivo das propriedades. Há ações de usucapião 
sobre 38 dos 78.000 ha, com parecer favorável do juiz 
de Parintins. Devido a esses problemas, o INCRA não 
chegou a assentar nem 1/3 da área. 

Além disso, esse mesmo imóvel está registrado 
no Estado do Pará, com o mesmo, tendo uma área 
equivalente a 293.000 ha. Essa irregularidade foi detec
tada em 1977, pelo Subprocurador Geral da República, 
Gildo Corrêa Ferraz, o qual levou ao conhecimento da 
Justiça o registro ilegal dos títulos definttivos. 

No julgamento feito à época pelo Ministro Cu
nha Peixoto não ficou afastada a possibilidade da 
avocatória referente à Vila Amazônia. Nesse sentido, 
foram feitos encaminhamentos ao ITERAM junto com 
os precedentes jurisprudenciais, que davam respaldo 
à avocatória das ações demarcatórias, como pode á 
ser observado no item Cartórios deste relatório. 

Cabe observar ainda que essas terras tor
nam-se ainda mais irregulares quando vários outros 
próprios possuem títulos definitivos sobre a mesma, 
expedidos inclusive pelo Governo do Estado do Pará 
e há ações demarcatórias da FUNAI. Ou seja, não 
contentes com o golpe aplicado no município de Pa- . 
rintins, os expropriados querem repetir a dose. O que 
é pior é a Justiça do Amazonas ter dado aos proprie
tários ganho de causa. O processo encontra-se atual
meute em Brasília, pois o INCRA recorreu da decisão. 

Então, é urgente que uma atitude da CPI de Ter
ras seja tomada no sentido de evitar que o governo 
pague uma fortuna em terras que já possuem outros 
donos e onde não será possível realizar qualquer as
sentamento. 
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1. Resumo dos Processos de Desapropriação 
(1.443/86) 

1. Área de 78.270 ha. Localização: Parintins -
Amazonas (1) 

2. Em 19-11-.86 o INCRA solicitou ao Senhor 
Antônio Cabral de Abreu e Luiz do Vale Miranda com
provação de domínio da área Vila Amazônia. (1) 

3. Em 5-12-86 é estabelecido o valor de 
CZ$7.543.426,49. (1) 

4. Em 11-6-87 o Procurador-Geral do INCRA 
afirma que o melhor caminha seria o processo de 
usucapião; (2) 

5. Em 25-9-87 o Decreto nº 94.969, considera a 
área como prioritária para Reforma Agrária. (3) 

6. Em 21-10-87 é emitida a Guia de TOE: Em 
TOA: CZ$6.662.684,45 

Em dinheiro: CZ$880_742,00 
Totalizando: CZ$7.543.426,45. (4) 
7. Em 27-11-87 é empenhado o valor de 

CZ$880.742,00. (4) 
8. Em 17-12-87 Os advogados dos expropriados 

encaminham ofício ao MIRAD solicitando a reavalia
ção da área para CZ$313.120.000,00 (4.051% de 
acréscimo!!! em 1 ano). Não há carimbo ou qualquer 
outro instrumento que demonstre a data do recebi
mento no_ministério. (5) 

9. Em 17-12-87 A SEREF, em nome do Ministro, 
envia telegrama ao INCRA do Amazonas solicitando 
o envio do processo nº 1.443/86 (6) 

10. Em 22-12-87 o Superintendente do INCRA 
no Amazonas (José Maia) assina ofício remetendo o 
processo à Brasília. 

11. No mesmo ofício o Superintendente do 
INCRA no Amazonas inforna que foi efetivado o depo
sito relativo ao pagamento das benfeitorias.(?) 

12. Em 22-12-87, mesmo dia, O Secretário de 
Assuntos Fundiários do MIRAD, Antônio César Pinho 
Brasil envia ao Ministros Jader Barbalho parecer 
aprovando a proposta de novo valor apresentada pe
los expropriados. O despacho favorável do Ministro é 
dado no mesmo dia. 

Como o off cio pôde chegar no mesmo dia a Bra
sília? 

Como o Sr. Pinho Brasil e o então Ministro tive
ram tempo para estudar e se manifestarem favoravel
mente ao pleito dos expropriados? (8) 

13. Em 28-12-87, o Secretário de Assuntos Fun
diários do MIRAD, Antônio César Pinho Brasil envia 
Ofício ao Advogado dos expropriados (Silvia Romero 
de Miranda Leão), comunicando que o Ministro Jader 

Barbalho havia exarado despacho aprovando a men
cionada proposta com o valor de CZ$313.120.000.00 
(4.051% acima do valor inicial de 1 ano atrás) . 

14. Na mesma data Antonio César Pinho Brasil 
encaminhou, ao Ministro, MINUTA da Portaria que de
finiu os termos do acordo, o qual recebe despacho fa
vorável do Ministro no mesmo dia (28-12-87). (9) 

15. Em 7-1-88 o INCRA propõe ao juiz federal a 
ação de desapropiação da gleba Vila Amazônia. (1 O) 

16. Em 11-1-88 o INCRA- Am envia à Brasília 
um telex informando que no dia 8-1-88 foi ajuizada a 
ação desapropriatória RC NR 25.412/88. (11) 

17. Em 27-1-88 o juiz determina que o Cartório 
de Registro de Imóveis de Parintins (1° Ofício) proce
da a matrícula do referido imóvel em nome da União, 
o que é feito em 2-2-88. (12) 

18. Em 19-1-88 é assinado pelo Ministro Jader 
Barbalho a Portaria MIRAD/Nº 45/88 que autoriza o 
acordo. indenizando o imóvel Vila Amazônia em 
CZ$313.120.000.00, cujos títulos deveriam ser assim 
emitidos: 50% no 2º ano, 30% no 3° ano e 20% no 4° 
ano. 

• A lei previa um prazo de até 20 anos. 

• O mais incrível é que apesar dos expropriados 
pedirem que o resgate fosse feito em até 5 anos, o 
"bondoso" Ministro e seus assessores diretos autori
zaram o pagamento em apenas 4 anos. (13) 

19. Em 2-2-88 a Portaria 45/88 é modificada 
pela Portaria MIRAD/84 (sendo o valor expresso em 
números de TOA e não mais em cruzados) . (13) 

20. O acordo é assinado entre as partes, com a 
concordância do Ministro Jader Barbalho (não está 
expresso a data do mesmo) . ( 14) 

21. Em 2-2-88 O Senhor Antônio César Pinho 
Brasil envia, ao Departamento de Fiscalização Finan
ceira/DAF do MIRAD, solicitação para que sejam to
madas as providências para a emissão de TOA , a 
qual é despachada pelo chefe do setor no mesmo dia 
(2-2-88) . (15) 

22. Em 3-3-88 O Chefe do DAF-3 encaminha ex
pediente ao Secretário Geral comunicado que expe
diu a Guia TOE, da seguinte forma: 

• Em TOA: Cz$416.402.805,00 

• Em dinheiro: Cz$872,85 

•Total: Cz$416.403.677,85 

• Segundo registro no verso do documento os 
TOA foram emitidos em 2-2-88. (15) 

li. Problemas Detectados 
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• Dentre os problemas detectados, considera
mos que muitos são de extrema gravidade, conforme 
passamos a relatar: 

1 . Em relação a área estavam registra
dos no cartório de Parintins mais de 800 Tí
tulos definitivos de propriedade, fato que era 
do conhecimento do INCRA-Am e do 
MIRAD. Até hoje nem 1/3 do assentamento 
foi e ativado. Diante deste problema existe 
um procedimento instaurado no Minstério 
Público Federal. 

2. O processo correu com uma agilida
de extremada, desde o Decreto de priorida
de da área para Reforma Agrária (25-9-87) , 
até a emissão das TDA's (2-2-88) , passa
ram-se pouco mais de 4 meses. 

3. A agilidade relativa a aceitação da 
reavaliação da área foi maior ainda. Do pe
dido dos expropriados (17-12-87) até a acei
tação do Ministro (22-12-87) , passaram-se 
somente 5 (cjnco) djas Não consta do Pro
cesso nenhum parecer ou nenhuma reanáli
se de valores por parte dos setores técnicos 
do MIRAD ou do INCRA mas tão somente 
do sr Pinho Brasil com o agravante de QUe 
possivelmente o mesmo nem estivesse de 
posse do processo como tudo indica 

4. A (ou as) Portarias que autorizaram 
o acordo foram assinadas pela Ministro e 
publicadas após a ação desapropriatória já 
estar atualizada e a área estar matriculada 
no cartório em nome da União o ciue con
traria totalmente os dispositivos legais 

5. A ilegalidade é maior quando se per
cebe que, enquanto a ação de desapropria
ção tramitava normalmente no Amazonas, o 
escalão superior do Ministério (Ministro) 
promovia um "acordo amigável", extemporâ-
neo e ilegal. ' 

6. Deve ser destacado ainda o fato de 
que as partes do processo relativa aos trâ
mites normais ocorridos no Amazonas, in
clusive o AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO E O REGISTRO DO 
IMÓVEL EM NOME DA UNIÃO (ocorridos 
antes do acordo) não constavam do proces
so que foi remetido à CPI. Coincidentemen
te também não foram enviados à Polícia Fe
deral, onde um inquérito foi instaurado, sen
do que esta só teve acesso a partir do depo
imento de uma ex-procuradora do INCRA. 

7. Há fortes indícios de que os valores 
foram supersaturados, conforme os inúme
ros depoimentos e como se vê na tabela 
abaixo: 

--~~~----~--.....,~-.~-r~~---

,~m '!Iro i&oo [~ OOlAA:IAA,~ootm 
~~~ffi~~~ i ~~ ~!~ j ~ ~~~ '~ 

' 
' 

8. Em muitos documentos do processo 
fica claro que o acordo e todas as decisões 
eram tomados em instância superior (Minis
tro) , sem o devido amparo técnico confor
me documentos. 

9. O ITR relativo a área não era pago 
havia anos, apesar das inúmeras cobran
ças feitas. De acordo com os documentos 
analisados, possivelmente o referido débito 
estava inscrito na dívida ativa da união. Há 
um registro de que o pagamento não seria 
feito por via judicial devido ao acordo. 
Entretanto não há comprovação da quita
ção do tributo. Pelo que tudo indica não foi 
pago. Este é mais um elemento de extrema 
gravidade, pois possivelmente o acordo foi 
assinado sem o devido pagamento do tribu
to, o que também contraria todos os dispo
sitivos legais. 

1 O. Existem outros inúmeros depoi
mento e documentos no processo que 
apontam o as muitas irregularidades e ilega
lidades do processo. 

11 . Em dezembro de 1990 o ex Supe
rintendente do INCRA-AM, Raimuido Nona
to Pinheiro de Almeida, encaminhou uma 
representação ao Ministério Público Fede
ral denunciando inúmeras irregularidades 
ocorridas em processos de desapropriação 
no Amazonas, entre elas a Vila Amazônia. 
Em decorrência disso, e após o devido in
quérito promovido pela Polícia Federal, tra-
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mita na Justiça Federal do Amazonas um 
processo relativo a esta desapropriação, 
assim como um procedimento no Ministério 
Público Federal. 

Ili. Sugestões 

Diante do exposto, propomos: 
1 .Indiciar o senhor Antonio César Pinho Brasil, 

ex Secretário de Política Fundiária do MIRAD, em de
corrência dos atos irregulares e ilegais cometidos no 
processo de Desapropriação aqui relatado. 

2. Encaminhar este relatório para: 
a) Ministério Público Federal 
b) A Comissão de Ética do Senado da República, 

como forma de subsidiar nos seus trabalhos relativos 
as investigações que envolvem o referido Senador. 

n2 Alian~ 

Desa!!fopriado: Pearo Manuel ~e ~lveira Negreiros 

Ação Inicial: G110511S~~ Prooosso 110~~ 

Origem da ~o~ 2HG~1988 

Data (Jlümo Documento do Processo: 22/001996 

~ea ?ropos!a: Imóvel 'M~· ~izaao no Munici~~ ae Mau~(AM), COOl 

área !otal de 2.348,4231 na 

Em 21-6-1988 a Delegacia Regional do 
MIRAD/AM, pelo Ofício DR/MIRAD/AM N" 546/88, in
formou ao Sr Pedro Manuel de Oliveira Negreiros, que 
procederia levantamento e verificação in loco das 
condições de exploração e solicitou os documentos 
do imóvel "Aliança" localizado no Município de Mau
és(AM) , com área total de 2.348,4237 ha para fins de 
reforma agrária. 

Em 1°-7-1988, foi constituída uma comissão 
para vistoria e avaliação dos imóveis do Sr. Pedro Ma
nuel de Oliveira Negreiros, que apresentou os docu
mentos solicitados. 

Com base nisso, foi sugerido pelo laudo técni
co uma indenização no valor de Cz$7.394.082,47. 
Os setores jurídicos do INCRA e outros órgãos pronu
ciaram-se favoravelmente sobre a desapropriação. 

Assim, foi decretado, pelo Presidente, como de in
teresse social para fins de Reforma Agrária o imóvel Ali-

ança. Após várias correções, o Presidente do INCRA à 
época autorizou o pagamento de NCz$266.052,54 em 
indenização por meio da ação de desapropriação na 
Justiça Federal do Amazonas. Foram emitidas as TOA 
no valor correspondente 

No dia 7-5-1990, o INCRA deu entrada na ação 
desapropriatória, com valor de Cr$637.747,50, fazen
do o depósito sob custódia na Caixa Econômica Fe
deral. Em 17-3-1993, a Juíza da 2° Vara Federal auto
rizou a emissão de posse do imóvel pelo INCRA. 

Em 22-6-1994 a Justiça determinou ao INCRA 
que intimasse o expropriado por edital, (p. 157) , o que 
não ocorreu até 23-1-1995, segundo o INCRA, por 
conta da centralização dos recursos orçamentários, 
sendo feito apenas em março de 95. 

Em 28-7-95, Foi feito novo edital de intimação 
do expropriado 

No dia 22-4-1996, a Superintendente Regional 
do INCRA criou, através de portaria, o Projeto de 
Assentamento Aliança, com a criação de 75 unidades 
agrícolas familiares. 

Ul ~ri~ (Mus~f Said) 

~ropria~o: Muslal Sma 

1 ~o Inicial: ~001~ · Proce~ 1221~~ 
' 
Ori~em ~a A~o: WW1~M 

Dala Ú~mo Documento ~o Processo: 11fülhWb 

' 
Area rroposm: ~~ Senn~, aenlro ao Mun~í~io ae Pauini (Nn), ro~l~noo 
1 M. ff ô,~ hectares 

Faremos aqui um breve relato sobre a situação 

dos seringais do Sr. Mustaf Said, sendo que neste re

latório existe um item sobre o caso individual de Mus

taf Said, que pode ser observado mais adiante. Nesta 
seção, voltaremos nessa atenção mais especifica
mente para a desapropriação dos seringais. 

Em 2-21-1988 a Delegacia Regional do 

MIRAD/AM, pelo Ofício DR/MRAD/AM Nº 97/88, soli
cita ao Sr. Mustaf Said a com comprovação do domí
nio de 25 Seringais localizadas no Município de Paui

ní (Am), com área total de 140.572,5 ha. 
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A desapropriação da área ou parte da mesma, 
era para dar início ao "Projeto de Assentamento 
Extrativista", criado pela Portaria INCRA/627, de 
30-7-57, na forma da legislação vigente 

Em 29-2-1988, foi constituída uma comissão 
para vistoria e avaliação dos imóveis. O Sr. Mustaf 
Said e as firmas Indústrias Reunidas Vale do Juruá 
Ltda. e Said Irmãos & Cia. Ltda. apresentam os doeu-

. mentos solicitados. Realizada a vistoria, foi feita su
gestão para desapropriação de 142.045,7529 ha, 
pertencendo um valor total de CZ$806.158.604,34 
(US$6.459.086,64) - Cotação do Dólar em 30-4-88, 
de R$ 124,81. 

Em 30-7-1988, o Sr. Mustaf Said, obteve através 
da promulgação do Decreto Nº 96.441, datado em 28 
de julho de 1988, assinado na época, pelo Presidente 
José Sarney e pelo Ministro Jader Barbalho, a desa
propriação de 21 glebas perfazendo 139.865,96 ha., 
todas elas localizadas no Município de Pauirf. 

O processo INCRA Nº 1.221/88, teve a inacredi
tável proeza de haver sido tramitado e concluído em 
pouco mais de 4 meses. 1 ncluindo neste lapso de tem
po, a análise da documentação fundiária, a vistoria no 
terreno para verificar as benfeitorias e a área a ser 
avaliada, o laudo de avaliação, as correspondentes 
consultas à sede do INCRA em Brasília, etc., e final
mente, culminou com a promulgação do Decreto da 
Desapropriação. 

Todavia, chama a atenção que no transcurso do 
andamento do Processo foram oferecidos pelo Sr. 
Said diversos outros imóveis, diferentes aos que final
mente foram desapropriados, que por não apresentar 
a comprovação do domínio, através da cadeia domini
al e título definitivo, foram descartados e/ou substituí
dos. 

Quase todos os imóveis desapropriados foram 
objeto, na década de 70, de ações de usucapião des
tinadas ao alargamento das áreas, finalmente anula
das pelo TFR. Isto demonstra que desta vez, o Sr. 
Said, logrou pela via "legal-eurnercial", obter um lucro 
via "desapropriação amigável". 

A justificativa para esta desapropriação era que 
"o projeto beneficiaria a 2000 famf/ias de seringuei
ros, castanheiros e ribeirinhos que exploram e vivem 
do extrativismo". 

A indenização foi fixada em Cz$658.223.271,74, 
para o valor da terra nua, e Cz$147.935.332,00 para 
as benfeitorias, totalizando Cz$806.158.604,00, de 
conformidade com o Laudo de Avaliação. Isto, como ci
tamos precedentemente, equivalente a 92.534 salári
os mínimos ou US$5.293.923,06, valores da época. O 

qual transformado a moeda atual corresponderia a 
R$16.748.654,00 (Dezesseis milhões, setecentos e 
quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e quatro re
ais) , na conversão dos salários mínimos, e 
R$11.381 .934,45 (Onze milhões, trezentos e oitenta e 
um mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e 
cinco centavos), na conversão do dólar. Foram desa
propriados imóveis que abrangiam 21 glebas totalizan
do 139.235,94 ha, sendo que a maior parte dessas 
glebas está desconexa entre si, não formando portan
to uma área contínua. 

Foram desapropriadas as seguintes áreas, de 
acordo com o Decreto nº 96.441, de 28-7-88: 

N." NOME DO IMÓVEL f ÁREA DO IMÓVEL (hal 

01 Aurora 5.712 0450 
~ 

02 Boa Vista 2.835 5850 

03 Eurooa 7.279,8250 

~ Santo António 1 1.555,7320 

~ Santo António li 1.339,6887 

06 São Luiz 445,6112 
t--

lo7 Juoirá . 16.192,7025 
r; Tocantins 1.542,5851 

~ Céu Aberto (está dentro da área do O 
[ Tocantins) 

! 10 '- Ponta 1.581,2100 

11. Caviana h.192,7000 

12 Toma Jeito 910,6095 

~. Colosso 8.364,5250 -
~ Santa Maria 1 1 , 1.731,2650 

..!§ Sacado do Humaitá l 2.232,4425 
~ 

16 Liz 4.920,0000 

!11 Aracv 10.119,0325 

', 16 Cet1i j B.386,4050 

i 19 Recública l a.1os,1200 

~ Santa Havdeé 54.187 2560 

21 Santa Cecília (está dentro da área 1 O 
1 do Sla. Havdeél 

iWTAL ! 139.235 9400 

Visto o exposto, sem sombra de dúvida, houve 
altos interesses, para que a tramitação desta desa
propriação tivesse regime de urgência. 

Finalmente, temos a deixar claro que o projeto 
de assentamento e desenvolvimento das atividades 
extrativistas nunca foi concretizado. Resultando por-
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tanto um desembolso inútil da União, em benefício do 
Sr. Mustaf Said. 

Em 23-11-90, foi solicitado pelo Superintende 
Estadual do Incra/ AM uma reanálise detalhada, inclu
sive com a instaúração de uma Comissão de Inquéri
to Administrativo para apurar os fatos que levaram o 
INCRA/AM proceder a desapropriação. 

Cabe aqui ressaltar que esta desapropriação 
está melhor detalhada na seção sobre Grilagem, 
onde os imóveis do Sr, Mustaf Said são comentados 
pormenorizadamente. 

3.2.4 Uatumã 

a) Sobre o loteamento 
Situado a 102 quilômetros de Manaus, o municí

pio de Presidente Figueiredo possui apenas 65% do 
seu território, pois mais de 34% pertencem a um gru
po de aproximadamente 155 empresários paulistas 
que receberam doações com título definitivo sob pre
texto de trazer investimentos industrias e agrícolas 
que nunca se concretizaram. 

As "doações" foram feitas pelo então governa
dor Danilo Matos Areosa, no inicío da década de 70. 

O loteamento, conforme pode ser visualizado no 
mapa da área, não seguiu qualquer critério lógico e 
principalmente geográfico, uma vez que os mesmos 
possuem linhas retas, que formam um quadrado ou 
retângulo, perfeitamente definidas, o que na prática 
só se viabiliza no papel, uma vez que o acesso à mai
oria dos lotes se torna impossível. 

Desses lotes, 34 estão inseridos no perímetro 
do Lago da Hidrelétrica de Balbina e ficaram passíve
is, portanto, de pedidos de indenização, por terem 
sido atingidos pelo lago da usina. Sobre este fato, ob
tivemos informações de que alguns dos empresários 
já conseguiram ganhar ações neste sentido na Justi
ça, o que só foi possível através de acordo celebrado 
entre a Eletronorte e os reclamantes. 

Os lotes doados, no geral medem 3 mil hectares 
cada um e estão localizados às margens direita e es
querda da BR-174 (Manaus- Boa Vista) . Tal fato nos 
remete a uma questão preliminar: é que a legislação 
vigente à época somente permitia a alienação ou do
ação de terras públicas, sem a permissão do parla
mento, de áreas cuja extensão fosse igual ou inferior 
a 2.500 ha (dois mil e quinhentos hectares) . 

Consta também que os referidos lotes, muitos 
dos quais foram distribuídos vários membros de famí
lias que provavelmente sequer conhecem o Amazo
nas, nunca receberam qualquer beneficiamento ou 
benfeitorias dos proprietários. 

A titulação dos lotes foi feita antes do Decreto 
85.898, de 13-4-1891, que declarou o lago da hidrelé
trica de Balbina como de utilidade pública. O que cha
ma atenção é que nenhuma dessas pessoas tem 
qualquer identificação com a região e é provável que 
não conheçam o Amazonas pessoalmente, assim 
como nunca realizaram qualquer investimento na 
área. 

Entre os proprietários estão os nomes de famíli
as consideradas tradicionais tanto na política quanto 
na economia de S. Paulo, como a de Antônio Fleury 
de Carvalho, Monteiro de Carvalho, Toledo P. Ferraz, 
Paes de Almeida, Piva, Vergueiros e Costa Lima, 
José Kalil Filho, Celina Aparecida Casa Grande Tel
les, Walter e Irene Lot Papa, entre outros. 

A titulação dos 155 lotes para empresários pau
listas prejudicou diretamente 3 mil famílias residentes 
em várias comunidades localizadas nessas áreas, 
que dão margem à BR-174. São famílias de agriculto
res que estão impedidas de ter acesso a crédito agrí
cola por não terem o título definitivo, apesar de mora
rem lá há mais de uma década. 

O surpreendente é o fato de que o Estado até 
hoje não tomou nenhuma iniciativa no sentido de anu
lar esses títulos, deixando margem para essas famíli
as pedirem indenização. Além do mais a impossibili
dade de titular as terras para quem devidamente as 
ocupa cria um entrave econômico para essas comuni
dades. 

b) Sobre os Processos Indenizatórios da Eletro
norte 

Como já relatado, no início da década de 70, o 
Estado do Amazonas, por intermédio do então Governa
dor Danilo Matos Areosa, começou a doar glebas de ter
ras para várias famílias, terras essas situadas nos muni
cípios de ltapiranga, Gilves e Urucará. De acordo com 
documentos fornecidos pela Superintendência de Habi
tação do Amazonas foram realizadas no município de 
ltapiranga doações de 155 lotes; em Silves, 177 lotes; em 
Silves, em Urucará, 499 lotes. Ou seja, foram doados 
aproximadamente 831 lotes de terras de 3.000 ha cada. 
Porém, existem casos de pessoas diferentes que rece
beram 5 ou 6 lotes de terras, como também há casos de 
empresários paulistas que receberem 2, 3 ou 4 lotes, o 
que, naquela época, era proibido. 

Na década de 80, ou seja, dez anos depois, 
quando nenhum desses empresários ainda havia 
chegado ao Estado do Amazonas, ou nenhuma des
sas pessoas havia iniciado sequer a exploração eco
nômica das áreas que receberam gratuitamente do 
Governo do Estado do Amazonas (pois não foi locali-
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zado qualquer documento que comprove o recolhi
mento de qualquer quantia relativa ao pagamento dos 
referidos lotes), elas começaram a ser desapropria
das pela ELETRONORTE para a construção da hi
drelétrica de Balbina. Sessenta e nove (69) lotes seri
am atingidos pelo lago da hidrelétrica, de acordo com 
documento expedido pela Superintendência de Habi
tação do Amazonas - SUHAB. 

A partir disso, foram impetradas 27 ações de inde
nização por parte dos beneficiários, os quais receberam 
as terras gratuitamente e que nunca exploraram. Sendo 
que 18 ações partindo do "proprietários" de terras de 
Silves e 9 ações dos "proprietários" de Urucará. Para se 
ter uma idéia, dentre as famílias beneficiadas pela doa
ção de terras no Estado encontra-se a família Piva, do 
senador Pedro Piva, que recebeu mais de 6 lotes e bri
ga na Justiça pela indenização. 

Tratam-se de 27 ações que, juntas, somam mais 
de 320 milhões de reais (Eletronorte). Duas já foram 
julgadas, e cujo acordo foi efetivado entre a Eletronor
te e as famílias, as quais já receberam mais de 4,5 mi
lhões de reais como indenização de uma área que foi 
doada e que nunca foi explorada. 

O que é mais estranho é que o Governo do Amazo
nas doa terras que anos depois seria inundada pela Hi
drelétrica de Balbina. O que se pode concluir é que essas 
famílias receberam essas áreas para especular, porque, 
no fundo, sabiam que as áreas doadas seriam alagadas. 

Nesse sentido, cabe a esta CPI encaminhar ao 
Ministério Público Federal esse caso, para que esteve
rifique as irregularidades já expressas neste relatório. 

e) Sobre a desapropriação efetivada pelo Incra 
(Uatumã) 

Desa ro riado: Joa uU!l Celioonio dos Re~ e Ou!ros 

Dala Último Documenlo do Processo: ~M~9~ 

kea Proposta: loles ~ 1ô911121 11~1 mi 1lô1 16~1 115 e 1ôl, d área lo· 

!ai de 2~ mil nectares1 no municí iode Presidenle Fl ueiredof AM. 

Em 27 de fevereiro de 1987, o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) propôs 
uma ação de desapropriação por interesse social de 
8 (oito) lotes, localizados 90 município de Presidente 
Figueiredo, contra as seguintes pessoas: 

PROPRIETÁRIOS LOTES 

1. José Roberto Israel 167 

2. Rubens Paes de Barros 168 

3. Joaquim Celidônio Gomes dos Reis Neto 169 

4. Afonso Álvares Rubião 170 

5. D. Ana Cecília da Cunha Celidônio 172 

6. João Martins Felipe Castro de Oliveira 173 

7. Nelson Adalberto Canepa 175 

8. Gabriel de Castro Oliveira 176 

Proposta essa feita com base nos decretos nº 
92.679, de 19 de maio de 1986, o qual declara a área 
rural do Estado do Amazonas como zona prioritária 
para efeito de execução e administração da Reforma 
Agrária, e Decreto nº 85.898 de 13/04/81, o qual de
clara como de utilidade pública para fins de desapro
priação áreas de terras necessárias para a formação 
de reservatório da Usina Hidrelétrica de Balbina (Ele
tronorte - AM) . As áreas estão situadas dentro do pe
rímetro expressamente decretado de utilidade pública 
para fins de desapropriação. 

Com base nisso, em 17/03/1987 foi emitido pelo 
Juiz da 2º Vara Federal, um Mandado de Emissão de 
Posse dos lotes de nº 169, 172, 170, 173, 176, 
168,175 e 167 ao INCRA. 

Os lotes foram adquiridos por meio de títulos de
finitivos outorgados, em 1971, pelo governo do Esta
do do Amazonas em favor de: 

PROPRIETÁRIOS LOTES 

José Martiniano Rodrigues Alves Filho 167 

Rubens Paes de Barros 168 

Caio Sérgio Paes de Barros 169 

Affonso Álvares Rubião 170 

José Roberto Castro de Oliveira 172 

João Martins Felipe Castro Oliveira 173 

Antônio Custódio de Oliveira Neto 175 

Gabriel de Castro Oliveira 176 

Alguns desses lotes já haviam sido transferidos 
a terceiros (são os casos dos nomes que estão na ta
bela acima expressos em negrito) . 

Constituído de 8 lotes de 3.000 hectares perfa
zendo uma área total de 24.000 hectares, situados no 
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município de Presidente Figueiredo, no Estado do 
Amazonas, esses títulos foram registrados no 'Z' Ofício 
da Comarca de ltacoatiara sob os nºs 4.426, 4.429, 
4.185, 4.189, 4.180, 4.202, 4.434 do livro3-E e M577 
do livro 2-8 do Cartório Único de Silves. 

Para fins de indenização, o INCRA ofereceu 
CZ$354.844,00 (Trezentos e cinqüenta e quatro mil, 
oitocentos e quarenta e quatro cruzados} representa
tivo de 667 (Seiscentos e sessenta e seis} Títulos da 
Dívida Agrária (TDA's} e CZ$365,00 em espécie, cor
respondentes a sobra de emissão dos TDA's em favor 
dos expropriados. 

Valor esse estipulado em face da constatação, 
por meio de laudos de vistorias circunstanciados, efe
tuados por técnicos do MIRAD, da inexistência de 
qualquer implementação de benfeitorias nos imóveis 
por parte dos proprietários, sendo que os mesmos 
não o exploraram. Em 05 de junho de 1987, o INCRA 
realizou o depósito junto à Caixa Econômica Federal. 

A partir de 1992, assume como advogado dos 
expropriados o Sr. Silvio Romero de Miranda Leão. É 
feita a perícia para avaliação do valor da indenização, 
e o valor final, segundo o perito, era de 
Cr$86.628.807.600,00, contra os Cz$354.844,00 ofe
recidos inicialmente pelo Incra. 

O depósito referente a indenizações foi feito em 
favor do Dr. Sílvio de Miranda Leão, todavia, foi verifi
cado que "nos instrumentos de mandado de fls. 194 a 
199 e 273 não contêm autorização para que o depósi
to ou lançamento dos TDA's fique depositado em 
nome do outorgado". Consta sim o nome do causídico 
DR. Silvio Romero de Miranda Leão e não Sílvio de 
Miranda Leão. Ou seja, o depósito foi efetivado, mas 
não foi retirado devido o impasse em relação ao nome 
do Procurador. 

O Ministério Público Federal e o Incra pronunci
am-se contra o valor superfaturado das terras. A J usti
ça Federal acatou "em parte" os pedidos do Ministério 
Público e Incra, e fixou a indenização em 
Cr$74.525.435.520,00. Assim, foi expedido mandado 
obrigando o Incra a fazer o depósito dos TDAs corres
pondentes à indenização já com a correção no prazo 
de dez dias, o que não é feito. 

Com isso, o Incra apelou e solicitou nova vistoria 
na área a ser desapropriada, tendo em vista o valor 
superfaturado e os erros no processo, o que não foi 
aceito pela Justiça Federal. 

Vale destacar que com base nestes fatos, o 
INCRA solicitou a apresentação de documentos com
provantes da relação jurídica entre os demais expropri
ados e o causídico e constatou, de fato, que não cons-

tavam dos autos procurações passadas ao Dr. Sílvio 
Romero de Miranda. (fl.172} , o que gerou dúvidas. 

Os títulos desses imóveis suscitaram dúvidas 
porque a documentação apresentada pelo réu Joa
quim Celidônio Gomes dos Reis Neto e outros não foi 
reconhecida como legítima pela Comissão de Discri
minação, pela comprovação dos títulos terem sido ex
pedidos mediante procedimento fraudulento. Para ci
tar alguns exemplos, no título do Sr. Joaquim Celidô
nio Gomes dos Reis Neto não consta o original da 
procuração da mulher para o marido e Pedro Ribeiro 
Celidônio Gomes dos Reis, que em 1982 estava im
possibilitado de apor sua assinatura na procuração 
para sua mulher Maria Tereza Santos Celidônio. Dez 
anos depois continuava impossibilitado, e sua mulher 
outorgou poderes ao causídico para representar o 
marido, mas não outorgou a ele para representála. 
Segundo a Procuradora Autárquica do INCRA, Car
mina Ferreira Campos Vieira, decorrentes 13 anos da 
"outorga daquela procuração seria de bom alvitre que 
Pedro Ribeiro fizesse prova de vida ou apresente 
nova procuração, caso fique comprovado ter havido 
substituição processual, pois que o mesmo não faz 
parte da relação jurídica". (fl. 171} . Ainda em proces
so da JFA nº 0809/87, de 3-10-87, Erandir da Silva 
Mota comprova que comprou de Afonso Alvares Ru
bião o imóvel de matrícula 634 do Livro 2 fls. 46, em 
22-9-86 do Cartório de Registro de Imóveis de Silves. 
Ocorre que o mesmo Afonso vendeu o mesmo imóvel 
em 9-9-72 para Joaquim Celidônio Gomes dos Reis 
Neto que o registrou sob a matrícula nº 4.433 no livro 
3-E fls. 177v em 29-1-73 no cartório de Registro de 
Imóveis de ltacoatiara. 

Então, confrontando-se as certidões de títulos 
com as cópias autênticas das folhas do Livro 3-E do 
Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis de ltaco
atiara, foi verificada a inexistência de registro de qua
isquer das averbações, ou seja, todas as folhas do Li
vro 3-E indicadas nas citadas certidões, sem exce
ção, nada mencionavam sobre as aquisições que teri
am sido feitas por meio de Escrituras Públicas lança
das nas mesmas certidões. 

Assim sendo, era necessário providenciar a re
cuperação de posse do imóvel, porque os títulos de 
propriedade eram nulos de pleno direito. 

Em 12-9-94, o Incra rescindiu a sentença prola
tada, suspendendo o pagamento indenizatório tendo 
em vista que os títulos apresentados pelos expropria
dos foram obtidos por meio de simulação dolosa e fra
udulenta e em que o valor da indenização foi calcula
do sobre as escrituras suspeitas e fraudulentas, como 
pode ser observado como segue: 



00042 Sexta-foira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

No que diz respeito ao lote 167, consta que seu 
proprietário original vendeu para José Roberto Israel, 
por meio de escritura lavrada em 17-2-1986, tudo de
vidamente averbado no registro imobiliário. O mesmo 
lote, segundo documentos apresentados pelo procu
rados dos expropriados, consta que seu proprietário 
original vendeu para Roberto de Moraes Rossetti. Ou 
seja, existem dois documentos expedidos pelo mes
mo cartório, informando que o proprietário original 
José Martiano Rodrigues Alves Filho teria vendido o 
mesmo lote para as pessoas supracitadas. 

No que se refere ao lote 176 de Gabriel de Cas
tro Oliveira, o procurador apresentou somente uma 
procuração outorgada pelo espólio de Jacques Lauro 
Celidônio, localizado no município de Silves - AM, 
sem nenhuma prova quanto ao domínio do mesmo. 
(fl. 197) 

Em 3 de outubro de 1995, o Incra propôs uma 
Ação Rescisória, onde fez um resumo dos fatos, ba
seado principalmente nos erros da elaboração do lau
do pericial que resultou num valor mais de trezentas 
vezes maior que o inicial. Solicitou a atualização do 
valor da causa já corrigido em R$34.010,00. 

Em 5-6-1998, de acordo com o documento ex
pedido pelo juiz federal em exercício da 2ª Vara Fede
ral, Marcos Augusto de Souza, consta que foi apre
sentada certidão de quitação de Tributo e Contribui
ções Federais em nome de Joaquim Celidânio Go
mes dos Reis Neto, que já se tinham como sendo fal
sas, tanto que é objeto de inquérito policial. 

De acordo com exposto, o referido juiz decidiu 
suspender o pagamento da indenização, pois ficou 
comprovada a falsidade não só nos títulos dos lotes, 
mas também na Certidão de Quitação dos Tributos. 
Foi instaurado um inquérito policial pela Polícia Fede
ral e recomdndado ao Ministro da Reforma Agrária 
que tomasse providências quanto ao não cumprimen
to dos prazos pelos procuradores do Incra o que po
deria ter causado grandes danos ao erário público. 

Segundo a defesa dos expropriados, os títulos 
foram adquiridos de Mao An Wang e suas empresas, 
que são reveladores de falsidade ideológica e Mao ti
nha plena consciência da falsidade dos documentos 
que lhe foram entregues. Isso agrava o caso porque 
não foi observada a Lei de Estrangeiros (Lei nº 5.709 
de 7 de outubro de 1971 regulamentada pelo Decreto 
nº 74.965 de 26 de novembro de 1974), além disso, 
isso só confirma informações que grande parte dos 
lotes fora vendida a uma madeireira asiática. 

Segundo Petrus Emille Abi-Abib, à época 
Sub-coordenador Técnico da Coordenação Fundiária 
Regional, "todos os títulos definitivos expedidos nes-

sa área assentam-se em atos ilícitos, de má fé, com o 
único propósito de beneficiar interesses individuais, 
fraudando acintosamente a lei agrária estadual. Nun
ca houve demarcação e medição naquela área (ti. 
247) . Mais de hum milhão de terras foram titulados 
pelo governo do Estado do Amazonas, nos municípi
os de ltapiranga, Silves e Urucará. Analisando os pro
cessos um por um não há como detectar aberrações, 
mas se colocá-los lado a lado, constatar-se-á aberra
ções". 

Pelas vendas efetuadas e pela ausência dos ad
quirentes na área, mesmo passados 13 anos, fica 
provado que as terras públicas são objeto de especu
lação imobiliária em benefício de particulares e em 
detrimento do interesse da coletividade. Isso ocorreu 
com a ajuda de funcionários inescrupulosos, e os pro
prietários de origem lograram obter titulação de terras 
devolutas estaduais sem o atendimento às prescri
ções estabelecidas na Lei nº 89/59 (Lei de Terras do 
Estado) , a qual dispõe em seu artigo 36 item d: "Os 
adquirentes de terras devolutas ficarão sempre sujei
tos ao seguinte: 

d) ocupa-las efetivamente, tomando-as 
produtivas mediante cultura efetiva ou explo
ração racional sistemática, de acordo com o 
fim declarado no requerimento de compra". 

Ainda mais, o artigo 6° da mencionada lei define 
o que seja cultura efetiva e estabelece, ainda, que 
esta deve ser sempre acompanhada de moradia habi
tual. É o artigo 164, do mesmo diploma, dispõe que 
"em todos os títulos de cessão de terras serão im
pressas as obrigações e condições essenciais da 
concessão estabelecida nesta Lei". 

Fica, portanto, ressalvado o direito da União de 
questionar o domínio das terras tituladas irregular
mente, porque o imóvel, objeto da ação, constituído 
de 8 lotes de 3.000 hectares eram parte de títulos ex
pedidos pelo Estado do Amazonas mediante, simula
ção dolosa e fraudulenta de que trata o processo 
INCRNCR (15) 430/84. 

O que se percebe é que ocorreu no período de 
13-5-87 a 3-10-95, um total descaso por parte do 
Incra, no que diz respeito a prazos, na medida em que 
favoreceu aos que superfaturaram o valor estimado 
dos lotes, pois o questionamento feito pelo Incra, 
quanto a legalidade da desapropriação foi feito so
mente em 03 de agosto de 1987. 

Além do mais se detecta que jamais o Incra de 
veria ter proposto a desapropriação da referida área, 
visto a flagrante e conhecida ilegalidade que envolveu 
o processo de doação da área pelo Governo do Ama-
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zonas na década de 70, pela forma com que foi feito o 
loteamento, e bem como pela situação de abandono 
com que as mesmas sempre foram deixadas pelos 
beneficiários. 

Tal fato merece se investigado e certamente os 
responsáveis pela decisão desapropriação da área 
devem ser punidos. 

3.3 Desapropriação Area do Governo do Estado 
- Decretos 10.338 e 11.294 

1. Introdução. 
Este caso refere-se à desapropriação intentada 

pelo Governo do Estado em 1987 e 1988, respectiva
mente de duas áreas. A primeira de 2.842.518 m2, 
através da edição do Decreto Nº 10.338; e a segunda, 
de 248.639,38 m2, em virtude do Decreto Nº 11.294. 
Sendo que ambas desapropriações não foram finali
zadas. 

Em decorrência disto, o Estado submeteu-se ao 
longo destes anos a uma série de Ações na Justiça 
Estadual, principalmente impetradas pelo cidadão 
FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA, reivindicando e 
efetivação da desapropriação, tendo em vista, segun
do ele, que o terreno em questão seria de sua proprie
dade. 

Independentemente de analisar a continuação 
destas ações, é mister ressaltar neste preâmbulo a 
verificação de inúmeras ocorrências de irregularida
des cometidas por tabeliães e cartorários de registro 
de imóveis que, na mesma forma das detectadas por 
esta CPI, e a própria Corregedoria-Geral da Justiça 
nas correições realizadas no presente ano nos Cartó
rios das Comarcas do interior do Estado, nos fazem 
pensar que Manaus, não seria uma exceção na reali
zação de atuações à margem da Lei. 

Por outra parte, chame atenção que, na época, 
o Governo do Estado, antes de editar o Decreto, de
clarando de interesse social para fins de desapropria
ção o terreno em questão, objetivando a louvável fina
lidade de servir a manutenção de posseiros que ali te
riam construído suas habitações, deveria haver feito 
através do Instituto de Terras do Estado o levanta
mento dos registros de títulos expedidos pelo Gover
no durante os anos anteriores. Tomando em conside
ração que toda essa região, estava dentro do períme
tro urbano/suburbano da cidade, e até poucos anos 
atrás correspondia à zona rural. Como também, que 
se conheciam perfeitamente os confinantes. 

Com a publicação do citado Decreto, se apresen
taram inúmeras pessoas dizendo-se proprietárias do 
terreno em via de desapropriação. Sendo que da análi
se desses documentos que avalizavam o suposto do-

mínio, é que constatamos as tremendas contradições 
dos registros e atos cartoriais. As quais, hão significa
do a Procuradoria Geral do Estado a ingente tarefa e 
custo, na defesa do Estado, de ter que demonstrar pela 
via judicial a ilegalidade desses atos, numa pendenga 
que já se estende por mais de 12 anos. 

2. Histórico. 
Tal como abordamos de maneira sucinta no in

trodutório deste relatório, analisaremos preliminar
mente, os registros cartoriais apresentados pelo se
nhor Francisco Moreira de Souza, reivindicando seus 
direitos para receber a indenização da desapropria
ção proposta pelo Governo do Estado, através das di
versas ações que detalhamos a continuação. 

DEMONSTRATIVO DE AÇÕES 

:hlo Data N9 PGE N9 l0ecre10 inpo m Ação 
Proc. : 

:ea. io1.11l121/89 25.118811.294 Desapropriajá-Oind· !Fco.Morwade 1248.639 iKm10-11: 
; · 1 · ·reta 1Solllll ' 1 • 

; 1 . • 1 : 

89. 31.05!431/59 '9&89 10.338 10esapropr9;ão iló- :Fco.Moreira de !l.830~1 Km 12· 14' 
1re1a :Souza 

97. 30.10! :13197-;11294 !Desapropriação ind· iFco.Mor~ralll 102.217 Km 14 1 

2 ireis Souza 

98. 05.11:2999198 :12876-:10.3.1 'Usuca,oiàD Fco.Moreirade 84.885 'lDt.25-27 
:2 Souza 

' 

·99. 04.03'507199 :2465-6111294 
1

MulatóriadeMafri. PGE/Fco.M.de102.127 :Krn14 
aila Snuza 

ÁREAS CONSTANTES NOS DECRETOS DE 
DESAPROPRIAÇÃO 

'Decieto 10.338 1842.518 m2 

Decreto 11294 1248.639 m2 

Como podemos perceber esta situação gerou 
uma série de problemas para o Estado, que teve que 
acionar a PGE, para se defender, o qual certamente 
tem demandado ao longo destes 12 anos muita preo
cupação, trabalho e custo. 

Ao mesmo tempo outras pessoas, dizendo-se 
proprietárias de glebas nessas mesmas áreas, tem 
apresentado suas pretensões de serem contempla-
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das na correspondente indenização destes proces
sos de desapropriação. Os quais como mencionamos 
precedentemente, não foram concretizadas. 

2.1 Imóveis João Soares Pereira - Antonio 
Soares Pereira, matrículas 1.028 e 1.043 

O senhor Francisco Moreira de Souza, ao habili
tar-se no Processo de expropriação do Decreto 
10.338, apresentou certidão das matrículas 1.028 e 
1.043, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis 
do 1° Ofício, na qual constam dois imóveis com 
943.337 m2 e 886.860 m2, perfazendo um total de 
1.830.197 m2, para demonstrar que seria o legítimo 
proprietário da área a ser desapropriada de 
2.842.518 m2. 

Tendo em vista isto, a Procuradoria Geral do 
Estado, na época, concluiu que 

"havia flagrante divergência de áreas 
entre o levantamento do Iteram e os títulos 
de propriedade exibidos pelo Sr. Francisco, 
circunstância essa denunciada pelo próprio 
interessado". 

acolhendo assim o parecer do Procurador que 
aconselhava a 

"necessidade da remessa dos autos 
ao ITERAM, para que proceda um levanta
mento geral sobre a área objeto do Decreto 
10.338, especificando minuciosamente, os 
legítimos proprietários, reavaliando e dimen
sionando a área a ser desapropriada, base
ando-se, efetivamente, nos títulos dominiais 
a serem levantados, a fim de que possamos 
iniciar o processo expropriatório" 

O citado ITERAM segundo se desprende do 
Processo, realizou um valioso e contundente trabalho 
técnico. Levantando a informação correspondente a 
todos os Títulos Definitivos outorgados pelo Governo 
entre os anos 1900 e 1930, das glebas localizadas na 
região que seria desapropriada. Sendo que para isto, 
teve que chegar à determinação do início da denomi
nada Estrada do Rio Branco ou Picada do Rio Branco 
ou simplesmente Pique do Rio Branco, partindo das 
coordenadas geográficas constantes nas cadernetas 
de campo e na descrição das derrotas da medição 
dos exatos e esmerados memoriais descritivos cons
tante nos títulos outorgados, feitos pelos agrimenso
res da época. 

A citada Estrada do Rio Branco, no início do sé
culo passado, nunca passou de uma picada, até a 
abertura e consolidação da atual estrada BR 17 4, 

cujo começo se dá no atual entroncamento com a es
trada AM10. 

De conformidade ao relatório dos técnicos do 
ITERAM, os terrenos levantados nesse estudo cor
respondem aos seguintes primeiros proprietários: 

Quilômetro Proprietário 

3a5 José do Valle Perdigão 

6a7 Abelardo Galvão Castanhede 

8 Evaristo Cícero de Moraes 

9 Benedito Duarte 

10 Benedito Vieira 

11 José Diaz de Oliveira 

12 João Soares Pereira 

13 Antônio Soares Pereira 

M2. 

1.583.558 

820.550 

410.975 

1.766.150 

886.865 

943.337 

886.865 

943.337 

Tn. Definnivo 

Ano 

1923 

1899 

1899 

1899 

1899 

1899 

1900 

1900 

A conclusão do chefe da Divisão Técnica do Ite
ram, na época, Carlos Horácio da Rocha Gama, se 
resume que a atual estrada Torquato Tapajós (Mana
us-ltacoatiara) era conhecida como Manaus-Rio 
Branco, nada tendo a ver com a denominada Picada 
do Rio Branco, que consta na descrição dos títulos 
definitivos, como limite Oeste. 

Assim também o citado profissional concluí que 
na área objeto do Decreto estadual citado, encon
tra-se somente o Título Definitivo, expedido pelo Go
verno em favor de José do Valle Perdigão. 

Desta forma, neste Relatório passamos a anali
sar três tipos de situações, que envolvem sérias diver
gências e contradições, tanto entre os próprios inte
ressados, como em relação à posição técnica do Ite
ram. 

O primeiro, está relacionado com a cadeia domi
nial ou sucessória que os diferentes postulantes inde
nização da desapropriação apresentaram. O segun
do, diz respeito à localização das áreas tidas como 
próprias, que os interessados diziam estarem situa
das na área a ser desapropriada. E o terceiro, guarda 
relação com a área que estes dizem ser possuidores 
de conformidade à documentação apresentada. 

Do Processo de Desapropriação que deu ori
gem às Ações judiciais acima detalhadas e à reivindi-
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cação por parte de diversos pseudo proprietários aci
ma de gleba objeto desta, passamos a analisar as se
guintes situações, como também as inúmeras matrí
culas registrando os mesmos imóveis, em diferentes 
localizações, e inclusive com pareceres diferentes en
tre o ITERAM e o IMA, a respeito da real localização 
deste terrenos, para determinar em qual destes esta
ria a área que o Governo do Estado pretendia desa
propriar. 

2.1.1. Francisco Moreira de Souza, Ação de 
Desapropriação Indireta 

Tendo em vista que o Governo do estado sustou 
a conclusão do Processo de Desapropriação 10.338, 
o senhor Francisco Moreira de Souza, impetrou Ação 
de Desapropriação Indireta, em 31-5-89, tomando 
como base que as terras que seriam desapropriadas 
correspondiam a aquelas constantes nas matrículas 
1.028 e 1.042, no Livro 2, do Cartório de Registro de 
Imóveis do 1° Ofício. 

O citado apresentou certidão dos registros imo
biliários correspondentes à matrícula Nº 1.043, lavra
da em 14-7-1976, às tis. 01 do Livro 2, no CRI do 1• 

Ofício de Manaus, na qual consta uma área de 
886.860 m2, que teria sua origem num Registro ante
rior lavrado sob o número 26.839 nesse Cartório, cujo 
proprietário anterior seria dona Joana das Merceis 
Rodrigues. 

No R.01-1043, o Cartório fez o seguinte registro: 

unos termos da escritura de compra e 
venda de 9-7-76, lavrada as tis. 1171119 no 
Livro IA, no Tabelião do 50 Ofício, tendo 
como adquirentes Francisco Moreira de 
Souza e Francisco Vasconcelos Flores, e 
como transmitente Raymundo Nonato Men
na Barreto e sua mulher. 

Por sua parte na citada Escritura de Compra e 
Venda, de 9-7-76 os outorgantes vendedores, disse
ram que: 

"por escritura particular de 5 de junho 
de 1939, devidamente transcrita no Cartório 
de Registro de Imóveis do 1 O Ofício, às tis. 
216 do Livro 3-P, os outorgantes houveram 
a título de compra de Dona Joana das Mer
ceis Rodrigues, um terreno situado à mar
gem direita da estrada do Rio Branco, próxi
mo à Colônia de Campos Sal/es, medindo 
886.860m2, limitando-se ao norte com ter
ras de Joana das Merceis Rodrigues, antiga 
vendedora; ao Sul com terras de S.D. Olivei-

ra; a Leste com terras devolutas, e a Oeste, 
com a Estrada do Rio Branco". 

Este imóvel teria como procedência, segundo o 
apontado pelo interessado, no Título Definitivo outor
gado em 11 de agosto de 1900 a João Soares Perei
ra, constante no Livro de Títulos Definitivos 053, às fo
lhas 43v, segundo certidão do ITERAM Nº 193/1983. 
Esta gleba está situada na Estrada do Rio Branco, li
mitando ao Norte com Antônio Soares Pereira, ao Sul 
com J.D. Oliveira, ao Este com terras devolutas do 
Estado, ao Oeste, com a Estrada do Rio Branco. 

Como se pode observar há quebra da cadeia do
minial, posto que no Registro de Imóveis, não consta 
de quem a vendedora Joana das Merceis Rodrigues, 
comprou. E se é que é do primeiro proprietário. 

Entretanto, a origem não aparece na abertura 
da citada Matrícula 1.043, o qual está em desacordo 
com o disposto no Art. 195 e 222, da Lei 6015, altera
da pela Lei 6.216 de 16 de setembro de 1975, , que 
estabelece o seguinte, sendo também aplicáveis es
tes dispositivos ao caso da matrícula 1.028 que anali
samos mais adiante: 

''Art. 195. Se o imóvel não estiver ma
triculado em nome do outorgante, o oficial 
eJdgirá a prévia matrícula e o registro do titu
lo anterior, qualquer que seja a sua nature
za, para manter a continuidade do registro" 

Art. 196. A matrícula será feita à vista 
dos elementos constantes do título apresen
tado e do registro anterior que constar do 
próprio cartório. 

Art. 222. Em todas as escrituras e em 
todos os atos relativos a imóveis, bem como 
nas cartas de sentença e formais de parti
lha, o tabelião ou escrivão deve fazer refe
rência à matrícula ou ao registro anterior, 
seu número e cartório". 

Art. 227. Todo imóvel objeto de titulo a 
ser registrado deve estar matriculado no Li
vro nº 2 - Registro Geral, obedecido o dis
posto no Art. 176. 

Art. 176, § 1°, cada imóvel terá matrí
cula própria, que será aberta por ocasião do 
primeiro registro a ser feito na vigência des
ta Lei. 

São requisitos da matrícula: 
1) ,2) ,3) Omissis 
4) o nome, domicflio e nacionalidade 

do proprietário, bem como: 
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a) tratando-se de pessoa física, o esta
do civil, a profissão, o número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas ou do Re
gistro Geral da Cédula de Identidade, ou a 
falta deste, sua filiação. 

Art. 228. A matrícula ser efetuada por 
ocasião do primeiro registro a ser lançado 
na vigência desta Lei, mediante os elemen
tos constantes do título apresentado e do 
registro anterior mencionado. 

Art. 236. Nenhum registro poderá 
ser feito sem que o imóvel a que se referir 
esta matriculado. 

Art. 237. Ainda que o imóvel esteja 
matriculado, não se fará registro que depen
da da apresentação do título anterior, a fim 
que se preserve a continuidade do registro. 

(grifos nossos) 

Em relação à Matricula 1.028, existem também 
outras incorreções a respeito do seu registro, por 
quanto sua procedência seria a aquisição do imóvel 
por meio de uma Escritura Pública de Cessão de Di
reitos Hereditários. 

O terreno em questão segundo o senhor Fran
cisco Moreira de Souza, corresponderia ao adquirido 
por Antonio Soares Pereira do Governo do Estado 
através de Título Definitivo outorgado em 11 de agos
to de 1900, inscrito no Livro 053, às folhas 42. Terreno 
este com área de 943.337 m2, limitando ao Norte, 
com terras devolutas requeridas, ao Sul com terras 
requeridas por João Soares Pereira, ao Leste com 
terras devolutas requeridas por J.D. de Oliveira, e ao 
Oeste com a Estrada do Rio Branco. 

Entretanto no R-02-1028, da citada Matrícula, 
consta: 

"nos termos da Escritura Pública de 
Cessão e Transferência de Direitos Hereditá
rios, datada de 21 de julho de 1976, lavrada 
no Tabelião de Notas do 5º Ofício, Francisco 
Moreira de Souza, adquiriu o imóvel cons
tante da presente matricula de Raimunda 
Vasconcelos Soares, Maria Soares da Silva ... 
etc. etc. etc., em virtude de Cessão e Trans
ferência de Direitos Hereditários e meação 
advindo do falecimento de seu marido, pai, 
sogro Antonio de Matos Soares Filho, relativo 
ao espólio de Antonio Soares Pereira. 

Desta forma, à data desta escritura, haveriam 
pendentes a tramitação de dois formais de partilha, o 
primeiro advindo do falecimento do primeiro proprie-

tário Antonio Soares Pereira e o segundo, com o fale
cimento do filho Antonio de Matos Soares Filho. 

Isto significaria, que a matrícula efetuada base
ada na figura de transcrição por direitos hereditários, 
é nula porque esta forma de transmissão de domínio 
não existe nem no Código Civil, nem na Lei de Regis
tros Públicos, e para alicerçar isto trazemos as se
guintes decisões arroladas pela PGE, na defessa da 
Ação Anulatória Nº 24.656. 

Conselho Superior da Magistratura de São Pau
lo AP 248.189, 6-2-1976 

"A lei hoje, não distingue transcrição e · 
inscrição, englobando todo no tftulo de re
gistro; e continua não prevendo o registro da 
cessão de direitos hereditários, justamente 
porque ele não atende ao principio da conti
nuidade". 

AC 863-0 Ubatuba - SP, 28-6-78 
"A cessão de direitos não está prevista 

na Lei nº 6.015/73 (Registro Públicos) como 
ato registrável 

RJTSP, 10:617 
"O Conselho Superior da Magistratura 

já tem decidido não ser possível o registro 
de cessão de direitos hereditários no Regis
tro de Imóveis". 

Assim, neste caso, haveria que distinguir que 
uma coisa é a transferência dos direitos sobre a he
rança que, entre outros bens, pode conter bens imó
veis; e a outra, é a de simplesmente transferir o domí
nio desses bens, sem haver sido formalizada a parti
lha destes e a adjudicação aos herdeiros. Porque, no 
primeiro dos casos, nada há que comprove que o bem 
que se pretende transferir, existe, ou forma parte da 
partilha. Tão somente, depois da ordem judicial, é que 
o adquirente dos direitos hereditários poderá fazê-los 
valer. 

Em relação a este caso, houve sentença contra
riando o pretendido pelo Autor, e da qual destacamos 
os seguintes considerandos: 

a prova básica que abona a presente 
ação de desapropriação indireta, consiste 
na certidão em virtude da Transferência de 
Direitos Hereditários, sendo que esta não é 
título hábil de domínio. 

essa certidão somada aos demais do
cumentos acostados à inicial, em nenhum 
instante configuram prova plena de que os 
autores são inequivocamente, os legítimos 
proprietários dos imóveis, questionados. 
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como se não bastasse, as provas 
revelam sem sombra de dúvidas, que os 
lotes de terras encontram-se pendentes de 
ação demarcatária, quer dizer, o domínio 
está indefinido juridicamente. 

Para complicar mais esta questão, no Proces
so de desapropriação consta a reivindicação, do ter
reno acima descrito titulado a Antonio Soares Perei
ra, pelo senhor Roberto Onety Soares filho de Oscar 
de Matos Soares, e neto citado primeiro proprietário, 
feita por carta de 16 de junho de 1988, ao Superin
tendente do Iteram. 

Desta forma, o senhor Oscar de Matos Soares 
seria irmão de Antonio de Matos Soares Filho, acima 
citado na cessão de direitos hereditários ao Sr. Fran
cisco Moreira de Souza. Surgindo assim, pior conse
guinte, mais uma pendernja motivada pelos direitos 
hereditários transferidos por urna parte dos herdeiros 
do citado, com a exclusão de outrem, complicando 
ainda mais a situação criada por este Processo de 
Desapropriação. 

2.2 Imóveis de José do Valle Perdigão 
O senhor José do Valle Perdigão, obteve do Go

verno do Estado duas áreas com 2.196. 700 m2 e 
1.583.558 m2, respectivamente, cujos Títulos Definiti
vos foram emitidos em 1923. 

A segunda destas áreas, corresponderia a uma 
parte da área deterrninadia no Decreto de Desapro
priação Nº 10.338. 

Ao analisar a documentação correspondente 
aos registros cartoriais surgem dúvidas a respeito da 
legalidade da cadeia dominial ser autêntica pelo que 
expomos a seguir. 

a) Matrícula 8.485, Fls. 01 do Livro 2, Cartório 
de Registro de Imóveis do 1° Ofício. Área 2.197.700, 
33 m2. 

Transmitente: José do Valle Perdigão 
Adquirentes: José Ferreira da Costa 
Mustaf Said 
Hugo Cruz da Silva Moraes 
Escritura de Compra e Venda: Li. 214, Fls. 155, 

Tab. 4° Ofício 
Data: 25 de janeiro de 1980 
Note-se que quem aparece vendendo é o Sr. 

José do Valle Perdigão, que a essa altura deveria es
tar com mais de 90 anos. Tomando em consideraçãc 
que obteve a titulação da área em 1923, e que para 
isto pelo menos deveria ter mais de 35 anos. 

b) Matrícula 3.794, Fls. 01, Livro 2, Cartório de 
Registro de Imóveis do 3° Ofício, posteriormente 

aberta a Matrícula 14.250, Fls. 01, Livro 2, Cartório de 
Registro de Imóveis do 1° Ofício. Área 1.583.558,70 
m2. 

Transmitente: José do Valle Perdigão 

Adquirente: Hugo Cruz da Silva Moraes 

Escritura de Compra e Venda: Li. 213, Fls. 081, 
Tab. 4° Ofício 

Data: 30 de novembro de 1979 
Na ECV, se registra que esta foi transcrita na 

Matrícula 3. 794, que é a mesma do imóvel da letra a) . 

2ª Transferência 

Transmitente: Hugo Cruz da Silva Moraes 

José Ferreira da Costa 

Mustaf Said 

Adquirente: Destilaria de Álcool Aripuanã Lt. 

Escritura de Compra e Venda: i. 213, Fls. 081, 
Tab. 4° Ofício 

Data: 2 de dezembro de 1982 

Note-se que nesta ECV aparecem os mesmos 
três vendedores da prirneiia gleba. Não obstante ha
ver sido o primeiro o adquirente. 

Assim também cita-se que este imóvel teria seu 
registro anterior no CRI do i- Ofício, matrícula 8.485, 
Livro 2., que corresponde ao mesmo da letra a) . 

Registrados na Matrícula 14.250, aparecem as 
seguintes transferências: 

A adquirente Destilaria de Álcool, em 5-6-1981, 
incorpora este imóvel à firma Agro Industrial Comerci
al Madeireira Fazenda Lisboa SA. 

A nova proprietária vende em 13-7-1982, uma 
parte (50%) correspondeme a 791.779,35 m2 à firma 
Construção e Comércio Vilaça Ltda. 

Seguidamente, em 13-7-1982, esta verde a 
área a Altamir de Oliveira Pedrosa, cede seus direitos 
a Raimundo Nonato de Pinto Alves. 

No R/06, aparece a Penhora do Edson de Agui
ar Rosas à firma Vilaça o restante de 50% -
791.779,35, que tinha. 

Segundo o R/07, A firma Vilaça, vende a Alberto 
Carlos Garcia Garcia, 791 779,35 m2. Posteriormente 
nos registros 708 e R/109, surpreendentemente, a fir
ma Fazenda Lisboa, volta a aparecer vendendo a L.J. 
Veiga Soares Ltda e Raimundo Nonato de Pinho 
Alves, algo que já não lhe pertencia. 

No R/1 O, o Corregedor Geral de Justiça manda 
cancelar todos os registros desta matrícula. 

No R/13, aparece registrada a penhora de Djair 
Ferreira Ugalde, sobre 50% do imóvel numa Ação tra
balhista contra a firma R.Pereira & Cia. Ltda. 
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Para complicar mais ainda este caso, segundo 
Francisco Moreira de Sou; a, José do Valle Perdigão, 
haveria vendido em 1923, ao Dr. Claudio Resende do 
Rego Monteiro este terreno. 

Cabe destacar a respeito deste caso, que José 
do Valle Perdigão, teria mais de noventa e cinco anos, 
quando assinou a Escritura vendendo estas terras a 
Hugo Cruz da Silva Moraes, o qual fica difícil de acre
ditar. 

Como se pode deduzir com extrema facilidade, 
estas transações com razoável certeza, foram regis
tradas de maneira irregular, pelo qual será necessáric 
verificar os originais das correspondentes escrituras 
de compra e venda e fazes uma perícia da assinatura 
de José do Valle Perdigão, comparando-as com a 
aposta no memorial topográfico. 

Mais ainda, deve-se verificar a transposição das 
duas glebas nas diferentes matrículas acima mencio
nadas, para chegar a determinar exatamente a cade
ia dominial destes dois Títulos Definitivos. 

2.3 Francisco Moreira de Souza 

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

GOVERNO DO ESTADO 

AÇÃO DE ANULATÓRIA DE MATRÍCULA 

Estes dois casos se referem à Matrícula Nº 
5.719, Fls. 01, Livro 2, Cartório de Registro de Imóve
is do 1° Ofício, correspondente a 102.127 m2, no qual 
figuram como adquirente Francisco Moreira de Sou
za, e corno transmitente, Alvin.a das Chagas Duarte, 
fazendo transferência dos seus direitos hereditários. 

Em outubro de 1987, o adquirente, impetrou 
Ação de Desapropriação Indireta contra o Governo 
do Estado, sobre o imóvel acima indicado, Nº 131 
97-2 

Esta ação foi contestada pela PGE, estando em 
fase de julgamento. 

Por sua vez a PGE, em 11.05.99, entrou com 
Ação Anulatória da citada Matrícula, de Nº 24656 dis
tribuída por pependência da 13.197-2. 

Ao verificar os autos do processo, observamos 
que o impetrado, acostou nos autos uma Certidão da
tada de 22 de agosto de 2000, da citada matrícula 
onde consta a venda de uma parte do imóvel a Fran
cisco de Souza Lima 

conforme escritura datada em 14.09.1982, devi
damente matriculada no Livro 2, sob o nº 15.825. 

Porém, chama a atenção que de conformidade 
com a sentença de 30 de novembro de 1993, prolata
da pelo Juiz Dr. Ruy Morato, o citado Francisco Morei
ra de Souza adquiriu o citado imóvel segundo Carta 
de Adjudicação, em virtude de cessão e transferência 
de direitos hereditários adquiridos de Alvina das Cha
gas Duarte. Sendo que o título anterior está registra
do no Livro 3-L, sob o número 13.126. 

A respeito desta mesma matrícula, o citado, im
petrou em novembro de 1983, Ação de Desapropria
ção Indireta, Nº 253/88, em referência ao Decreto 
1.294 de 21 de julho de 1988, declarando de interes
se social uma área de 248 639 m2, dizendo que era 
possuidor de um lote de terras correspondente a essa 
área. 

Na contestação, a PGE justifica: 

"Alegam os Suplicantes que são pos
suidores de um lote de terra com área de 
248.639,38 m2. 

Essa afirmativa engenhosa caí por ter
ra quando se observa que nos documentos 
juntados pelos Suplicantes, a metragem é 
completamente diversificada da que efetiva
mente eles afirmam". 

Como podemos ver, esta situação merece uma 
investigação mais minuciosa em relação a sentença 
do Juiz Ruy Morato, afim de verificar a veracidade dos 
documentos aportados pelo citado cidadão em rela
ção à cadeia dominial em que aparece Alvina das 
Chagas Duarte como herdeira de seu pai Rosendo 
José; das Chagas, proprietário de um terreno de 
102.127 m2, cujo título definitivo foi outorgado pelo 
Governo do estado em 31 de outubro de 1919, devi
damente registrado no Cartório de Registro de Imóve
is do 2° Ofício, no Livro 3-L, às Fls. 217, sob o Nº 
13.126, em 31 de março de 1962. 

Documentos estes que estão acostados nos Au
tos da Ação de Usucapião intentada pelo citado Fran
cisco Moreira de Souza, contra Raimundo Guilhevne 
Ferreira e os herdeiros de José Soares Sobrinho, com 
o objetivo de intentar localiza-la na área onde estaria 
situado o terreno objeto do Decreto de Desapropria
ção Nº 11.294. 

A má fé deste cidadão é tal que reivindica por 
esta Ação uma área de 84285,20, correspondente a 
uma parte doa Lotes 25 e 27, sendo que de conformi
dade ao Título outorgado a um dos proprietários re
queridos, José Soares Sobrinho, a área titulada cor
respondente ao Lote 27, é de tão somente 19.550 m2. 
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2.4 Levantamento de outros imóveis em 
nome de Francisco Moreira de Souza. 

A PGE Procuradoria Geral do Estado, logrou fa
zer um levantamento parcial dos imóveis existentes 
em nome de Francisco Moreira de Souza, nos Municí
pios de Codajás e Coari, chegando a 47, perfazendo 
93. 793 hectares. Além das glebas Santa Cruz e São 
Gabriel localizadas no Município de Coari. 

3. Conclusão. 
Como podemos observar, estamos frente a uma 

situação extremadamente grave, posto que todas as 
terras que nestes processos são objeto de reclama
ção, tendo em vista a possibilidade aventada pelos 
Decretos de desapropriação, foram já há muitos anos 
abandonadas pelos seus primeiros proprietários, 
como conseqüência da crise que assolou o Estado do 
Amazonas, e em particular a cidade de Manaus, moti
vada pela declínio da época áurea da borracha. 

Das pessoas que adquiriram estas terras do Go
verno do Estado nos albores do século passado, para 
explorá-las na agricultura, muitos emigraram a outras 
cidades, e seus descendentes não mantiveram a pos
se, e na maioria dos casos, nem sequer cuidaram dos 
seus direitos. Assim por muitos anos ficaram abando
nadas e improdutivas. 

Somente com o crescimento populacional ocor
rido motivado pelo advento da Zona Franca de Mana
us, é que as ditas terras começaram a adquirir um de
terminado valor. Desta vez, para servir à expansão ur
bana da cidade. 

Daí que, tal qual se observa em outras áreas da 
cidade, surgiram individuas, os denominados grileiros 
urbanos, que por meios ilícitos hão teimado em justifi
car o domínio sobre as terras que já foram públicas. E 
que ao ser abandonadas, o Estado de conformidade 
à lei estaria no legitimo direito de arrecadá-las para 
dar-lhes nova serventia. Desta vez, para um destino 
diferente, o social. Como é a locação dos contingen
tes humanos sem moradia. 

Por outra parte, a ocupação desordenada da ci
dade vivida nos últimos 20 anos, fez que as áreas que 
são objeto deste Relatório, passassem a ser objeto 
de uma persistente invasão urbana pelos denomina
dos de sem casa. 

Muitos arrebanharam suas escassas economi
as, e compraram dos grileiros de turno. Outros sim
plesmente, as invadiram. Ao Governo lhe ficou a tare
fa de regularizar ou ordena esta desordem produto 
das circunstâncias oriundas do desenvolvimento pro
veniente da nova atividade fabril emergente da Zona 
Franca. 

Com isto o Governo, ao tentar regularizar esta 
situação, se deparou com um problema bem maior, 
que era a ânsia desmedida de obter vantagens indevi
das a custa dos recursos do Estado, de pessoas que 
indevidamente forjaram documentos, para legalizar 
os títulos de domínio, utilizando-se da fragilidade fun
cional dos Cartórios. 

Esta corrida à grilagem de terras empreendida 
por alguns conhecidos personagens, utilizando toda 
sorte de mutretas, para alcançar sua finalidade de 
apropriar-se indevidamente de terras, quer de particu
lares que por qualquer razão ficaram esquecidas com 
o passar das gerações, quer daquelas de propriedade 
do Estado, significou a montagem de uma verdadeira 
máquina para esquentar títulos, mudar de localização 
geográfica de outros, forjar cadeias dominiais, todo 
com o conluio de Serventuários dos Cartórios. 

Os casos aqui relatados servem para dar uma 
pequena amostra de quanto o sistema cartorial e de 
registro e controle das terras públicas é precário, pela 
falta de um sistema moderno e tecnicamente consis
tente com as necessidades de, não tão-somente evi
tar abusos, como de servir de base ao reordenamento 
urbano e a ocupação racional das áreas disponíveis. 
Principalmente, para dar moradia aos mais necessita
dos e proporcionar melhores condições de vida à po
pulação. 

Se observa também, que se forçam situações 
para que o Estado, diante um processo de ocupação 
irregular de terras, nas chamadas áreas de invasão, 
tenha que dobrar-se para arcar com o prejuízo de vul
tuosas indenizações, afim de contornar o agudo pro
blema social resultante do despejo por ordem judicial, 
afetando aos mais carentes. Muitas das vezes, estas 
ações, promovidas por pessoas por ilícitos caminhos, 
significaram a posse das terras sem ter direito real so
bre as mesmas. E que depois pela via judicial, manti
veram a posse, as alargaram, e finalmente ganharam 
a titularidade. Graças ao domínio dos meandros que o 
sistema judicial lhes oferece. 

A respeito dos casos relatados, o principal ator, 
o senhor Francisco Moreira de Souza, deve ser objeto 
de uma devassa, tanto fiscal, quanto da origem dos tí
tulos que diz possuir. Fazendo verificação da proce
dência dos documentos, sua legitimidade e legalida
de, e as formas de aquisição. Inclusive para fins tribu
tários. 

Assim também, é necessário que os registros 
cartoríais e as resoluções judiciais que aparentemen
te lhe dão legitimidade aos títulos por ele apresenta
dos para invocar as ações ora em andamento, devam 
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ser submetidos a uma rigorosa análise. Tendo em vis
ta os claros indícios de fraude detectados. 

Faz-se sentir a imperiosa necessidade que a 
Procuradoria Geral do Estado, se mantenha alerta a 
respeito destas manobras, por parte destes elemen
tos, que tão-somente buscam tumultuar as atividades 
naturais de dito Organismo, tentando, poder encon
trar qualquer brecha para obter um resultado favorá
vel de suas pretensões delituosas, pela via judicial. 

Estas pessoas, hão de ser tipificadas como liti
gantes de má-fé, para assim desestimulá-los de suas 
ações de querer angariar vantagens indevidas, pela 
via do engodo e da fraude. 

Finalmente, parece urgente que os Órgãos que 
cuidam do controle fundiário do Estado e do Municí
pio, adeqüem suas estruturas e sistemas de proces
samento e gerenciamento das informações territoria
is para evitar, discordâncias, como as ocorridas nes
tes casos, entre os resultados das perícias técnicas 
da plotagem das áreas tituladas e daquelas reivindi
cadas. 

Utilizando as ferramentas disponíveis de geopro
cessamento e a utilização do acervo fundiário conten
do as informações geográficas, tão utilizadas a come
ço do século passado, e de levantamento topográfico 
realizado com tanta precisão. Minimizando assim, a 
ação de peritos compromissados com os litigantes de 
má-fé, emissores de decisões sempre divergentes. 

Em suma, oferecer as condições para que os 
parâmetros da localização de áreas ern aparente con
flito, sejam determinados por meio de meios georrefe
renciais, cujos resultados sejam, física e tecnicamen
te, incontestáveis. 

Exercendo um rigoroso controle sobre a docu
mentação que lhes serve de suporte dominial, e rei
vindicando com os consistentes e adequados emba
samentos técnicos, as correções necessárias peran
te o Foro próprio. Evitando pendengas judiciais, como 
as que tem sido objeto de outros relatos analisados 
por esta CPI. 

Conseqüentemente, há de se cogitar a necessi
dade de incluir o autor destes diversos processos, 
Francisco Moreira de Souza, no rol dos indiciados 
para responder pelos danos provocados ao Estado e 
por ser litigante de má-fé. 

IV. Atuação das Instituições Públicas no 
Amazonas 

4.1. Incra 
O Incra foi criado em 1970 com o objetivo de 

promover a Reforma Agrária no Brasil, porém foi só 
no final da década de 80, com a forte pressão social e 

a regulamentação dos dispositivos da Constituição de 
88 que tratavam do assunto, que a autarquia come
çou a "intensificar" os processos de desapropriações 
para Reforma Agrária. As investigações desta CPI 
constataram que, na prática, a grande concentração 
de terras ainda é um grave problema no País. O que é 
pior, uma parte dessa concentração de terras dá-se 
por meio de processos fraudulentos de aquisição, por 
meio da Grilagem de terras públicas. 

Durante as investigações e por meio dos depoi
mentos dos funcionários do Instituto a essa Comis
são, ficou evidente a desinformação do Incra em rela
ção ao total do patrimônio público em terras que tem 
sido objeto de fraudes, na sua maioria cartoriais. As 
informações fornecidas pelos funcionários da autar
quia foram de suma importância para entendermos 
como tem atuado a instituição no que diz respeito à 
grilagem de terras públicas. 

De acordo com o Procurador Regional do Incra no 
Amazonas, Senhor Mário Braule Pinto, nem mesmo a 
Secretaria de Patrimônio da União tem o controle exato 
das terras que fazem parte do patrimônio da União, não 
se sabe exatamente o que é público ou privado. 

Afirmou o Procurador Regional do Incra que "até 
mesmo algumas iniciativas para resolver o problema 
da grilagem no Amazonas foram frustradas pela falta 
de liberação de recursos, um exemplo disso foi o Pla
no de Ataque à Grilagem no Amazonas, elaborado 
por funcionários da superintendência do órgão no es
tado. O plano que foi aprovado em 1988, até o mo
mento foi desenvolvido apenas em parte, tendo em 
vista que só houve a liberação de um terço da verba 
necessária à sua realização. Mesmo com a escassez 
de recursos foi feito um levantamento das terras de 
um terço do estado do Amazonas, na região sul do 
estado, entre a Calha do Juruá, Rio Purus, Rio Acre e 
a Calha do Madeira, desde Guajará até Apuí. Somen
te com a análise da documentação das terras referen
tes a um terço do estado, que no seu total possui 157 
milhões de hectares, foi possível constatar irregulari
dades em mais de 23 milhões de hectares, ou seja, 
em apenas um terço do total a ser investigado foram 
constatadas irregularidades em aproximadamente 
15% do território total do estado". 

Entre as irregularidades averiguadas, a mais 
freqüente é o aumento de terra por meio de fraudes 
cartoriais. Os funcionários mostraram exemplos de 
uma propriedade que inicialmente tinha 3 mil hecta
res e chegou a 780 mil, por meio de falsificação de do
cumentos, é importante ressaltar que a fraude, na 
grande maioria das vezes é feita pelos proprietários 
das terras em conluio com os agentes cartoriais. Um 
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dos fatores que facilitam essas ações, em alguns ca
sos, é o fato das terras, originariamente, não terem 
documentado o tamanho exato, e por meio de memo
riais descritivos forjados, é solicitado ao cartório uma 
escritura pública de retificação de área, o que é imedi
atamente aceito. 

Além do aumento, em muitos casos as irregula
ridades começam na aquisição das terras. Pessoas 
que tomavam posse de terras e ao longo do tempo le
vavam-na à registro sem ter a documentação neces
sária, que seria a transferência do domínio público 
para o particular, o que só poderia ser feito pelo Esta
do ou União. 

Um outro problema constatado é a emissão, por 
parte das prefeituras e institutos de terra, de títulos 
definitivos em terras da União. Além disso, os gover
nos estaduais têm expedido tftulos definitivos de áre
as superiores a 2500 hectares, o que é inconstitucio
nal. De acordo com o Superintendente Regional do 
Incra no Amazonas "a grilagem não parte só de pes
soas físicas, nós temos analisado casos em que as 
prefeituras emitem títulos ao seu bel-prazer". 

Como admitiu o Superintendente, muitos pro
blemas aconteceram por responsabilidade do próprio 
Incra. A falta de fiscalização e de controle das terras 
que pertencem à União tem contribuído consideravel
mente para facilitar a ação dos grileiros no Amazonas. 
Para se ter noção desse descontrole, atualmente 
60% do estado do Amazonas pertencem à União (in
cluindo áreas do Exército, lbama, Funai e Incra) , 
sabe-se quanto se tem, entretanto, não se tem a loca
lização exata dessas áreas, de acordo com o Procu
rador Mário Braule Pinto "A União não sabe exata
mente onde tem terra e esse é um dos objetivos do 
trabalho que estamos tentando desenvolver, identifi
car o que é da União e do Estado, para que se possa 
dar uma destinação". 

A ausência de um cadastro único de terras difi
culta a ação de fiscalização. O Imposto Territorial Ru
ral- ITR, é recolhido pela Receita Federal mas o Cer
tificado de Cadastro de Imóvel Rural- CCIR, é emiti
do pelo Incra. Pois bem, ao declarar as terras para pa
gamento do imposto o proprietário a declara menor 
para que o valor cobrado pela Receita Federal seja 
mais baixo, já ao adquirir o CCIR, geralmente para 
negociar as terras, o proprietário declara ao Incra um 
tamanho muito maior da propriedade. Os dados não 
são cruzados. · 

A ação das empresas estrangeiras em adquirir 
terras para manejo florestal, também, não tem sido 
motivo de fiscalização mais rigorosa por parte do 
Incra. Durante as investigações constatou-se que 

há empresas que cadastradas junto ao lbama - e 
esse cadastro é um pré-requisito para o desenvolvi
mento de manejo florestal que prestam informa
ções diferenciadas ao Incra e lbama sobre o tama
nho de suas propriedades, mais uma vez os dados 
não são cruzados. Um cadastro unificado contribui
ria substancialmente para identificar o tamanho das 
propriedades. 

Além da diferença nas informações prestadas 
pelas empresas relativas à dimensão das proprieda
des, há casos ainda mais graves como a ausência de 
registro no Incra em relação às terras de empresas, 
inclusive internacionais, que detêm grandes proprie
dades, como exemplo a empresa suíça MIL Madeirei
ra, que recebeu certificado até do Greenpeace, mas 
que não tem registro no Incra. Como a MIL há outros 
exemplos como as empresas Gethal, Carolina e Jut
hay, proprietárias de terras no interior do Amazonas e 
que não têm cadastro no Incra. 

Apesar da Amazônia Legal ser considerada 
Área Prioritária para Reforma Agrária, atualmente 
70% dos assentamentos pertencentes ao Incra en
contrarem-se nessa área, não é dada pelo governo 
federal a devida importância no sentido de priorizar 
ações e o direcionamento de recursos para a atuação 
do Instituto na Amazônia. 

As ações de desapropriações de terras para fins 
de reforma agrária se dão de forma muito lenta. A 
análise de alguns desses processos mostraram urna 
demora média de 6 a 8 anos em vários casos. Aceita
ção integral das propostas dos expropriados, sem 
que houvesse contraproposta do Incra, o aumento 
considerável do valor original das avaliações feitas 
pelo Instituto em relação ao valor final das terras, os 
prazos curtos para resgate dos IDA, bem como a difi
culdade em concretizar-se os assentamentos após a 
desapropriação - em alguns casos, como a Vila Ama
zônia (Parintins/ AM) , por tratarem-se de áreas cujos 
desapropriados, sequer eram os verdadeiros proprie
tários - apontam para a necessidade de urna profun
da investigação em todas as desapropriações feitas 
no Amazonas. 

No tocante às ações do Incra no Amazonas me
rece destaque também o fato de que apesar das inú
meras ilegalidades e irregularidades praticadas por 
alguns de seus servidores, tanto no que se refere aos 
casos de grilagem, como também as desapropria
ções, quase nenhum, ou nenhum servidor respondeu 
ou responde a qualquer processo administrativo, 
mesmo quando o caso era do conhecimento dos diri
gentes superiores do órgão. T ai constatação pode ser 
exemplificada pela conduta do servidor Hery Guima-
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rães no caso dos seringais São Pedro 1 e li, onde di
ante de tantas irregularidades foi expresso pela pro
curadoria local do Incra que não fosse expedido o 
CCIR ao Sr. Mustafá e, mesmo a despeito da ordem 
superior, o referido servidor entregou o documento, 
entretanto nenhuma medida contra o servidor foi to
mada pela direção do órgão. 

Relação de Superintendentes responsáveis 
pelo lncra/AM: 

É importante observar que a Regional do órgão 
no Amazonas ficou subordinada à Superintendência 
de Belém no período de 1970 a 1975. A partir de 
1975, a Divisão Técnica do Amazonas foi transforma
da em Superintendência, tendo no período de 1975 
até a presente data os seguintes representantes: 

1 SUPERINTENDENTES 
1 

PERIODO DE GESTÃO 

1 1 Inicio Final 

José Augusto Azevedo Carioca Março/1976 Março/1978 

Reirialdo Galvão Moderno ' Maio/1978 Maio/1979 

Jorge Keiniti Naito Junho/1979 Junho/1981 

Albino Fonseca da Silva Neto Agosto/1981 Janeiro/1984. 

Jisé Maia Janeiro/1984 Março/1990 

Francisco da Costa Campeio (Respon· Março/19SO Agosta/1990 
dendo) 

1. 

1 Raimundo Nonato Pinheido de Almeida 1 Agosto/1990 1 Novernbro/1990 
1 

José Marinho Paulo Novembro/19901 Agosto/1991 

José Maia Agosto/1991 Oezembro/1991 

José Amuiri da Silva Maia Janeiro/1992 Junho/1992 

Hélio Carlos O'Carli Junho/1992 Novembro/1993 

Giovani de Araújo Silva Novembro/1993 Maio/1995 

Maria José Almeida Gusmão Maio/1995 Janeiro/1996 

George T asso Lucena S. Calado Janeiro/1998 Maio/2000 

Giovani de Araújo Silva (inter.~o) Junho/2000 Maio/2001 

Carlos Jorge Ataíde de Oliveira Maio/2001 Até a presente 
: data 

Como podemos perceber o problema é gravíssi
mo e reflete o descaso e a irresponsabilidade do go
verno federal não só com o patrimônio público, mas 
com a soberania nacional. A Amazônia, uma região 
estratégica e cobiçada por países do mundo inteiro, 
encontra-se abandonada à própria sorte. E dilapidada 
por grileiros com o apoio do Poder Judiciário, sim por
que além da comissão do Tribunal de Justiça do Ama
zonas, mais evidentemente no caso da Corregedoria 
à época do Desembargador Daniel Ferreira, há a co
laboração comprovada dos cartórios das comarcasr 
do interior, que nada mais são que representantes ou
torgados do poder Judiciário naqueles locais. Uma 
ação política que vise reaver as terras públicas na 
Amazônia a ser implementada pelo INCRA se faz ur
gente, pois o controle dessa região é essencial e es
tratégico além de ser uma questão de soberania e se
gurança nacional. 

4.2 SUHAB 
Antes de abordarmos especificamente as ques

tões ligadas a Superintendência de Urbanização e 
Habitação do Estado do Amazonas - SUHAB, é im
portante fazermos um breve histórico do controle fun
diário no Amazonas: 

Em 1959 foi criado o primeiro setor específico 
para o assunto no estado, o Departamento de Terras 
da Secretaria de Produção Rural, que durante a sua 
existência emitiu 763 títulos de terras; 

Em 1979, em substituição ao anterior, foi criado 
o Instituto de Terras do Amazonas- ITERAM, que ex
pediu de 1979 a 1989, 15.368 títulos definitivos; 

O IMA Instituto do Meio Ambiente, sucessor do 
ITERAM atuou de 7/1989 a 4/1992 e expediu 497 títu
los definitivos; 

A Subsecretaria de Assuntos Fundiários, criada 
em 5/1992, expediu 351 títulos definitivos; 

O Instituto Fundiário do Amazonas - IFAM, que 
funcionou de 6/1995 a 12/1998, expediu 339 títulos 
definitivos. 

A partir de 1999 a SUHAB (Superintendência de 
Habitação do Amazonas) passou a incorporar os ar
quivos do extinto Instituto Fundiário do Amazonas -
IFAM, tornando-se o órgão responsável pela questão 
fundiária do estado. 

As investigações realizadas por esta CPI cons
tataram através de respostas a ofícios e verificações 
"in loco" alguns dos principais problemas da Superin
tendência no que diz respeito ao controle fundiário no 
Amazonas: 

Os livros fundiários, tombo, pastas com cópias 
de certidões expeclidas, peças técnicas de processos 
e outros c documentos do acervo fundiário do estado, 
encontram-se em dois arquivos que funcionam em 
prédios distintos e afastados da sede da Superinten
dência. Apenas em um desses há funcionários, o que 
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gera grande dificuldade de se obterem informações e 
cópias de documentos; 

Apenas dois funcionários são responsáveis não 
só pela guarda dos livros fundiários, mas pela pesqui
sa e elaboração de certidões requeridas, além do re
gistro dos novos documentos expedidos; 

Todo o trabalho de pesquisa, caracterização e 
plotagern, necessário para a identificação das áreas 
nas diversas cartas e seus respectivos desenhos, 
bem corno as informações necessárias para conclu
são das instruções técnicas processuais, não têm 
controle automatizado, sendo executados com as 
parcas condições oferecidas; 

O Centro de Documentação da SUHAB encon
tra-se atualmente com as suas atividades parcial
mente paralisadas. 

Tanto quanto a União, o Amazonas não tem o 
controle dos 56 milhões de hectares de terras que 
pertencem ao estado, o que é responsabilidade da 
SUHAB. Através de urna análise do histórico supraci
tado e das atuais condições de atendimento da 
SUHAB, esta comissão concluiu que as várias mu
danças ocorridas no controle do setor fundiário do 
Amazonas TEM ocasionado um descontrole geral no 
que diz respeito à emissão e arquivo de certidões títu
los definitivos. Essa desorganização facilitou a ação 
dos grileiros no estado, muitas vezes em conluio com 
funcionários desses órgãos. 

Assim corno no caso do INCRA, não há um sis
tema de comunicação para cruzamento de dados da 
SUHAB com outros órgãos, o que facilita as possibili
dades de fraudes. Um investimento na informatização 
do controle fundiário no Amazonas e a capacitação 
técnica de funcionários, bem como a definição does
paço físico adequado, é necessário e urgente. 

RESPONSÁVEIS PELO SETOR FUNDIÁRIO NO AMAZONAS 

DIRIGENTE FUNÇÃO NOME DO GOVERNO 
EXERCIDA ÓRGÃO 

José Sílvio de Secretário Esta- SEPROR João Walter 
Souza dual 

Esteves Pedro -li- -li-- EnockReis 
Colnaao 

José Luiz Ribeiro i -li- --li·- José Lindoso 

Bernardes M. Lin- Presidente ITERAM -li-
doso 

lsalas Pereira -li- -//- -li-
Guimarães 

João Mendonça -li- --li- Gilberto Miistrinho 
Filho 

Augusto César -li- -li·- -li-
Panteia 

Jacintho Botinellv -./1- -li- Amazonino Men-

Assumocão des 

Séigio P. F~ue~ -li- IMA -//-
redo 

Dirnas A. Sebasti- -li- -li- -li- ' 

ani 

Nádia M. Raooso Subsecretária SEPROR -li-. 

José Thomé Mes· Secretário ··li- -li-
trinho 1 

Carlos Onofre de -li- -li- -li-
Bessa 

José Maia Presidente IFAM -li-

João Coe~o Bra· -li- i SUHAB -li-
ga 

Daniel Rocha R- -li-
1 

-li- -li-
lho 

V. GRILAGEM 

Suspeita-se que 53% das áreas griladas estão 
concentradas na região Norte. Só no Estado do Ama
zonas, um terço de seu território está sendo grilado, 
ou seja, 55 milhões de um total de 157 milhões de 
hectares. No Amazonas, 187 títulos de propriedades 
rurais foram fraudados em cartórios de 8 municípios. 
Isso foi descoberto depois de urna devassa promovi
da em cartórios dos rnunicí pios de Boca do Acre, Lá
brea, Borba, Novo Aripuanã, Manacapuru, Carauari, 
Canutama e Tapauá. A grilagem ocorreu em terras de 
jurisdição federal, totalizando 18.384.251 hectares e 
envolveu latifundiários, tabeliães e juízes, pois a ex
pansão das propriedades teve origem a partir de frau
des de sentenças proferidas por juízes estaduais em 
ações demarcatórias e de usucapião. Depois de obter 
o registro irregular no cartório, o fraudador utiliza-se 
do título ilegítimo para cadastro no Instituto de Terras 
do Estado, no INCRA e na Receita Federal. 

A grilagem de terras decorre principalmente, 
pela falta de controle e fiscalização sobre os regis
tros públicos. Isso ocorre com a conveniência de 
cartórios, que registram áreas sobrepostas ou cri
am outras sem procedência. No Estado do Amazo
nas foram localizados 50 cartórios com indícios de 
que praticavam fraudes. 

Em 1999, 2.936 proprietários de imóveis rurais 
com área igual ou superior a 1 O mil hectares, no total 
de 87 milhões, foram notificados pelo INCRA, sendo 
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que 62,7 milhões de hectares de terras foram cance
lados porque os proprietários dos imóveis rurais não 
apresentaram documentação. 

Em 1999, a Procuradoria Regional do INCRA 
atestou que 33 lotes de terra do município de Tapauá 
são irregulares. A área equivale a mais de 8,99 mi
lhões de hectares, cerca de 83,81 % da área total da 
cidade, sendo que 7,4 milhões são de propriedade de 
Falb Farias. 

Em 1 º de janeiro de 2001, a Justiça do Amazo
nas determinou a intervenção em 5 cartórios, com o 
afastamento dos oficiais de registro e a correição em 
17 comarcas cartoriais por envolvimento em irregula
ridades no registro de terras, pois foram localizados 
50 cartórios com indícios de fraudes. Cinco adminis
tradores de cartórios foram afastados, por suspeita de 
participação como esquema da grilagem. Os cartóri
os envolvidos em irregularidades que estão sob inter
venção são o de Pauiní, Novo Aripuanã, Canutama, 
Lábrea e Tapauá Os que sofrerão correição extraor
dinária são os de Boca do Acre, Guajará, Humaitá, 
Manicoré, Apuí, Borba, Carauari, Eirunepé, Envira, 
lpixuna, Juruá e ltamarati, entre outros. Os serventuá
rios não cumpriram a maioria dos acórdãos e deci
sões avocatórias proferidas pelo extinto Tribunal Fe
deral de Recursos. Situação que levou o INCRA a pa
gar, nos últimos 30 anos, indenizações de desapropri
ações indevidas. 

Os registros cartoriais de 5,538 milhões de hec
tares de terra estão sendo cancelados por apresenta
rem fraudes, a área corresponde a quase 95% do ter
ritório da cidade, referindo-se a 11 imóveis rurais situ
ados nos municípios amazonenses de Lábrea e Paui
nf, e registrados irregularmente na Comarca de Lá
brea, a qual foi inspecionada por ordem da Correge
doria Geral do Estado. Somente na comarca de Lá
brea foram apontadas fraudes nos registros de 31 
propriedades. A nulidade desses registros acabou 
com uma farsa montada com a cumplicidade de ofici
ais de cartórios que multiplicaram no papel a área de 
imóveis em até 200 vezes. Entre os registros cancela
dos há áreas de 571 mil hectares pertencentes a Falb 
Farias e de 485 mil hectares do comerciante Mustaf 
Said. 

Já na Comarca de Canutama, foram iniciadas 
investigações. Ali se encontra grande parte das irre
gularidades cometidas por Falb Farias, apontado 
como um dos maiores grileiros do país. 

Como forma de medidas, a Corregedoria Geral 
do Estado está tomando providências necessárias 
dentro da sua competência, entre elas encontram-se 
43 provimentos cancelando áreas irregulares e atas-

tando de suas funções titulares dos cartórios de Ca
nutama, Novo Aripuanã, Tapauá, Lábrea e Pauiní. 

Com base nisso e no intuito de regularizar a si
tuação da ocupação de terras na Amazônia, a Co
missão Parlamentar de Inquérito iniciou seus traba
lhos com base em documentos enviados a ela em 
resposta aos ofícios expedidos aos órgãos compe
tentes tais como INCRA, Juntas Comerciais dos 
Estados que compõem a Amazônia Legal, Justiça 
Federal de cada Estado, entre outros e a pnrtir do 
estudo dos materiais disponíveis, procedeu-se às in
vestigações das terras, onde se detectou inúmeras 
irregularidades e encaminhados pedidos de provi
dências aos órgãos competentes. 

O primeiro se deu com trabalho de correições 
extraordinárias em registros de imóveis rurais, que 
iniciou com base em representação feita à Correge
doria Geral de Justiça do Amazonas pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) por meio de ofício, o qual denunciava irre
gularidades em registro de imóveis rurais nas Co
marcas do interior do Estado do Amazonas bem 
como requisitava providências cabíveis. 

Assim, deu-se início ao exame dos livros arre
cadados, primeiramente, junto à Comarca de Lábrea 
tendo em vista as inúmeras irregularidades ocorri
das nesse município. Trabalharam em conjunto a 
equipe de Procuradores do INCRA, Polícia Federal 
e membros da Corregedoria Geral de Justiça do 
Amazonas. Foi elaborado relatório pelo INCRA, 
onde se encontrava a existência de irregularidades 
em 31 (trinta e um) imóveis rurais, entre os quais o 
do Sr. Mustaf Said, que agora passamos a relatar. 

5.1 Mustaf Said 

O. Sr. MUSTAF SAIO, controlador dos imóveis 
deixados pela Sra. Maria da Penha Saíd no seu es
pólio, realizou nos últimos 30 anos uma série de tran
sações que demonstram o conluio havido com ser
ventuários de justiça, com no mínimo o beneplácito 
do ex-juiz da Comarca de Lábrea, Dr. Rui Morato, na 
década de 70, e com a surpreendente habilidade 
para convencer ao INCRA, em 1988, a desapropriar 
139.000,00 ha. pela "modesta" soma de 
Cz$806.158.604,34 (Oitocentos e seis milhões, cento 
e cinqüenta e oito mil, seiscentos e quatro cruzeiros e 
trinta e quatro centavos) equivalente a 92.534 salári
os mínimos ou US$5.293.923,06. 

Todas as glebas constantes dos processos de 
usucapião, tiveram através das sentenças proferidas 
pelo juiz Ruy Morato suas áreas alargadas de ma- · 
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neira exorbitante, como detalhamos cada caso neste 
relatório. Sendo que nem todas estas demarcatórias 
foram registradas nas correspondentes matrículas, 
pelos Oficiais dos respectivos Cartórios. 

Em 1978, por meio de processos Ex-Offício, o 
Sr.Mustaf obteve do extinto TFR - Tribunal Federal 
de Recursos a anulação de seis Sentenças de usu
capião e demarcatória, proferidas pelo citado Juiz, 
além de uma em que o beneficiário, solicitou desis
tência. 

Vale ressaltar que nestes últimos 3 anos, o Sr. 
Mustaf Said, intenta ultrapassar os limites da Lei 
para obter a regularização de uma gleba com 
485.000,00 ha, denominada "São Pedro", pela via 
administrativa do órgão fundiário estadual, em aber
ta contraposição com a área titulada que é de tão 
somente 1.442,56 ha. 

Gleba esta que ele transferiu em 27 de março 
de 2001 como aporte de capital na sociedade Inter 
American Resources Amazonas Ltda., com sede na 
cidade de Manaus, AM, por R$4.825.920,36 (Quatro 
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e 
vinte reais e trinta e seis centavos) , equivalente a 
25% do capital social. Tendo como sócio a firma 
Inter American Resources Ltda., firma sediada nos 
Estados Unidos, a qual aportou, em 2 de abril de 
2001, um total de 14.589.515,85, equivalente a 
75, 143% do capital social. Colocando-se desta for
ma, em completa contradição com o estabelecido na 
Lei nº 5.709/71, que regula a compra de imóveis por 
estrangeiros. 

5.1.1 Histórico 

Consta na documentação arregimentada por 
esta CPI que o Sr. Mustaf Said ,per si ou através da 
sua família e empresas das quais é sócio,é proprie
tário ou controlador de um número considerável de 
imóveis rurais, dos quais vem dispondo ao longo 
destes últimos 30 anos.entre outros propósitos, para 
angariar financiamentos bancários, dando ditos 
bens em garantia. por esta razão.apresentamos por 
separado os diferentes casos, que ao final desta 
análise, permitirá oferecer subsídios contundentes 
para chegar a uma conclusão realista. 

5.1.2 Desapropriação 

Em 30 de julho de 1988,o Sr. Mustaf Said, ob
teve através da promulgação do Decreto Nº 
96.441,datado em 28 de julho de 1988,assinado na 
época.pelo Presidente José Sarney e pelo Ministro 
Jader Barbalho,a desapropriação de 21 glebas per-

fazendo 139.865,96 ha.,todas elas localizadas no 
Município de Pauiní. 

O processo Incra nº 1 .221 /88, teve a inacredi
tável proeza de haver sido tramitado e con Concluí
do em pouco mais de 4 meses. Incluindo neste lap
so de tempo, a análise da documentação fundiária, 
a vistoria no terreno para verificar as benfeitorias e a 
área a ser avaliada, o laudo de avaliação, as corres
pondentes consultas. à sede do INCRA em Brasília, 
etc., e finalmente, culminou com a promulgação do 
Decreto da Desapropriação. 

Todavia, chama a atenção que no transcurso do 
andamento do Processo foram oferecidos pelo Sr. 
Said diversos outros imóveis, diferentes aos que final
mente foram desapropriados, que por não apresentar 
a comprovação do domínio, através da cadeia domi
nial e título definitivo, foram descartados e/ou substi
tuídos. 

Quase todos os imóveis desapropriados fo
ram objeto, na década de 70, de ações de usuca
pião destinadas ao alargamento das áreas, final
mente anuladas pelo STA. Isto demonstra que 
desta vez, o Sr. Said, logrou pela via "legal-comer
cial", obter um lucro fantástico, via "desapropria
ção amigável". 

A justificativa para esta desapropriação era 
que "o projeto beneficiaria a 2000 famílias de serin
gueiros, castanheiros e ribeirinhos que exploram e 
vivem do extrativismo". 

A indenização foi fixada em Cz$658.223.271 ,74, 
para o valor da terra nua, e Cz$147.935.332,00 para 
as benfeitorias, totalizando Cz$806.158.604,00, de 
conformidade com o Laudo de Avaliação. Isto, como 
citamos precedentemente, equivalente a 92.534 sa
lários mínimos ou US$5.293.923,06, valores da épo
ca. O qual transformado a moeda atual correspon
deria a R$16.748.654,00 (Dezesseis milhões, sete
centos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta 
e quatro reais) , na conversão dos salários mínimos, 
e R$11.381.934,45 (Onze milhões, trezentos e oi
tenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos) , na conversão do dólar. 
Foram desapropriados imóveis que abrangiam 21 
glebas totalizando 139.235,94ha, sendo que a maior 
parte dessas glebas está desconexa entre si, não 
formando por tanto uma área contínua. 

Foram desapropriadas as seguintes áreas, de 
acordo com o Decreto nº 96.441, de 28-7-88: 
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N.• NOME DO IMÓVEL 1 ÁREA 00 IMÓVEL lhal 

01 Aurora 15.112 0450 

02 Boa Vista 12.835 5850 

03 Euroca 7.279,8250 

04 Santo Antônio 1 1.555,7320 

05 . Santo Antônio li 1.339,6887 

06 São Luiz 4456112 

07 Juoirá 16.192 7025 

08 Tocantins 1.542 5851 

[09 Céu Aberto (está dentro dll área O 
do Tocantins i 

10 Pen ta 1.581 2100 

i 11 Caviana 1.192,7000 

l 12 Toma Jetto 1910,6095 

13 'Colosso 8.364 5250 

'14 Santa Maria 1 1.731,2650 

15 Sacado do Humaitá 2.232 4425 

16 Liz 4.920 0000 

17 ,Aral"!\/ 10.119,0325 i 
18 :Ce= 8.386 4050 ; 

19 'Aenública 8.706 7200 

20 Santa Havdeé 54.167,2560 ' 

21 Santa Cecflia (está dentro da área O 
do Sta. Havdeé\ 

TOTAL ; 139.235 9400 

O projeto beneficiaria "a 2000 famílias de serin
gueiros, castanheiros e ribeirinhos que exploram e vi
vem do extrativismo". 

Finalmente, em 17-5-1988, o então Delegado Re
gional, Sr. José Maia, envia relatório à 
SEREF/INCRA/Brasília, detalhando as glebas a serem 
desapropriadas, no total de 33 com 142.045,75ha,justi
ficando que 

"o objetivo da presente proposta é a im
plantação de um projeto extrativista, numa 
área que não abrange apenas as áreas dos 
imóveis a serem desapropriados, mas as 
áreas que ainda encontram-se devolutas, as 
quais serão arrecadadas sumariamente pelo 
estado e incorporadas à área do projeto no 
total de 435.000 ha, o qual irá beneficiar de 
imediato 436 famílias de seringueiros residin
do na região, que tiveram que abandonar sua 
principal atividade, face ao declínio da explo
ração da borracha na Amazônia, bem como 
oferecer-lhes as mínimas condições indis
pensáveis ao desenvolvimento de uma ex
ploração racional, sem a depredação do 
meio ambiente, e ainda 1.564 aproximada-

mente, que serão assentadas nas estradas 
de seringa já existentes ". 

Destaca ainda" quanta ao valor de 
Cz$806.158.064,34, poderá ser analisada e comparada 
com a do proprietário, que é de Cz$1.935.995.588,00 

Em 26-5-1988, o DPE/ Brasília, se manifesta: 

a) como benfeitorias, foram identifica
das apenas 260 ha. de pastagem artificial 
de brachiaria em regular estado fitossanitá
rio e 315 ha. de seringueira plantada, além 
de um quilômetro de estrada vicinal e três 
pistas de pouso de pequeno porte e algu
mas edificações e instalações rurais. 

b) os valores propostos são por dema
is onerosos para o Poder Público, tendo em 
vista que áreas com características seme
lhantes e sem incidência de posseiros po
dem ser adquiridas por preços bem, inferio
res, sem a infra-estrutura existente, que 
nada interessará aos objetivos que se pro
põe o Projeto 

e) outro fator desfavorável à implanta
ção do Projeto nos imóveis, deve-se ao fato 
de os mesmos constituírem-se em áreas 
dispersas, muitas com menos de 1.000 ha, 
o que dificultará em muito a administração 
do Assentamento, em face da inexistência 
de estradas de acesso e interligação entre 
os mesmo. 

d) ressalta-se também que alguns dos 
imóveis estão situados em área abrangida 
pelo Decreto nº 1.164/71. o que se deduz 
que a União poderá dispor de áreas seme
lhantes na região. arrecadadas e matricula
das em seu nome. Dor ocasião da vigência 
deste dispositivo leal, haja visto que o Go
verno do Estado do Amazonas. está ofere
cendo aproximadamente 300.000 ha, sob 
seu domínio, para expansão do projeto. (gri
fo nosso) 

e) face o exposto sugerimos que a DR 
do MIRAD no Estado do Amazonas faça um 
levantamento de suas áreas arrecadadas na 
região, para em conjunto com mais áreas 
disponíveis pelo Governo do Estado, promo
verem estudos de viabilidade com vistas à 
implanta cão de um projeto dessa natureza, 
com menos ônus para a União (grifo nosso). 

Em 26-5-1988, o Chefe do DPO/DPE, em ofí~ 
cio nº 117/88, se manifesta: 
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"Estamos de acordo com a Informa
ção: 

o imóvel em pauta destina-se basica
mente para a execução de um projeto de 
assentamento extrativista e portanto funda
mentais para a obtenção da área são a 
ocorrência de recursos florestais como a se
ringueira e a castanheira. 

Contudo a comunidade extrativista f i
caria prejudicada com a dispersão da área e 
sugerimos que seja estudada a disponibili
dade de terras públicas devolutas, com vis
tas a formar um polígono que abranja tam
bém as áreas em questão. (grifo nosso) 

Não obstante o anterior, o Secretário da 
SEASC/MIRAD, Sr. José Cezáreo M. de Barros, em 
26-5-1988, se manifesta: 

"as terras em questão não abrangidas 
apenas os imóveis a serem desapropriadas, 
mas áreas que ainda se encontram devolu
tas (grifo nosso) , as quais serão arrecada
das sumariamente" Esse aspecto confere 
natural integridade aos futuros projetos, sem 
o inconveniente de dispersão". 

Estou de acordo, pois, em que se trata 
de área que apresenta características favorá
veis aos projetos de Assentamento Extrati
vista, como deve o MIRADF implantar priori
tariamente sem mais tardança na Amazônia. 

Como corolário deste processo, em 28 de julho 
de 1988, é publicado o Decreto Nº 96.441, declaran
do de interesse social, para fins de desapropriação 
os imóveis rurais abrangendo 21 glebas totalizando 
139.235,94 ha, sendo que a maior parte destas es
tão desconexas entre si, não formando por tanto 
uma área contínua. 

Como podemos observar, o processo desta de
sapropriação, foi concluído em pouco mais de 4 me
ses, considerando, o levantamento dominial das gle
bas, a vistoria in situ , o parecer técnico, a tramitação 
no Incra/Brasília, e a confecção e publicação do De
creto. 

Visto o exposto, sem sombra de dúvida, houve 
altos interesses, para que a tramitação desta desa
propriação tivesse regime de urgência. 

Finalmente, temos a deixar constância que ape
sar do esforço do Incra no Amazonas, na pessoa do 
seu Diretor Regional da época, Sr. José Maia, de justi
ficar esta desapropriação, o projeto de assentamento 
e desenvolvimento das atividades extrativistas, nunca 

até agora, foi concretizado. Resultando por tanto um 
desembolso inútil da União, em benefício exclusivo do 
Sr. Mustaf Said. 

5.1.3 Seringais São Pedro 1 e li 

Em 07 de novembro de 1898, foram expedidos 
pelo Governo do Estado do Amazonas dois títulos re
ferentes aos imóveis São Pedro e São Pedro 1, os 
quais possuíam originalmente 659,5650 ha e 
783,0050 ha, respectivamente per[azendo o total de 
1.442,5655 ha. 

Em 11 de outubro de 1974, os herdeiros da Sra. 
Maria da Penha Said requereram uma ação de Usu
capião ao Juiz da Comarca de Lábrea, Dr. Rui Morato, 
sobre "as terras particulares excedentes e ligadas 
aos lotes de terras dos seringais São Pedro e São Pe
dro 1, localizados no Município de Lábrea", que ti
nham originalmente 659,56 ha. e 783,00 ha, respecti
vamente. Vale salientar que essas duas áreas possu
íam somente o título definitivo com data de 
7-11-1898, expedido pelo então Governador do Esta
do do Amazonas, cadastrado no Incra sob o nº 
430400450013-95. 

Em 28 de dezembro de 1974 (em tempo recor
de) , o citado Juiz, julgou procedente o pedido, reco
nhecendo o domínio dos autores sobre as áreas re
queridas e a unificação dos lotes de terras - que an
tes eram terras isoladas e entre as quais existiam ter
ras públicas da União-, formando uma só gleba, com 
a denominação de São Pedro, perfazendo uma área 
total de 485.000 ha. Ficando registrada esta gleba no 
Livro 3-C-1, às folhas 110 a 113, sob o Nº. 389, a 
nome de José Said, Charif Said Dias, Salim Said, 
Francisca Said Batista, Mario Said, Maria do Socorro 
Said Silva, Alzira, Said, Nadime Said, sua filha Maria 
Zenaide e Benjamin Said, todos herdeiros dos bens 
deixados por falecimento de Maria da Penha Said. 

Porém, na ação de usucapião, proferida pelo 
juiz Ruy Morato, não houve a regular citação da 
União, quer na qualidade de confrontante, quer na 
qualidade de detentora do domínio direto do objeto da 
ação e mesmo que fosse considerado válido, o direito 
de uso seria apenas sobre as áreas de 659 e 783 hec
tares. 

Em 12 de maio de 1975, o Sr. Mustaf Said adqui
riu de Francisca Said Batista, Alzira Said e Nadime 
Said, 134. 720 ha, do Seringai São Pedro, que deu ori
gem à matrícula Nº 407, Livro 3-C-1, folhas 130 a 132, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Lá
brea. 

Em 3-11-1976 sob a Matrícula 0012, ti. 16, do Li
vro 2 do Registro Geral da Comarca de Lábrea, foi 
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vendido para o Sr. Arilton Ribeiro Malagrino, repre
sentado por Anashcio Osório da Costa, 1/9 da parte 
ideal do seringai denominado São Pedro, cuja área é 
de 485.000 há, sendo o transmitente o Sr. Benjamm 
Said e D. Maria Solange Said. · 

Em 7 de maio de 1976, parte do imóvel foi vendi
da e desmembrada pelo proprietário adquirente, área 
equivalente a 26.500 ha e transferido em favor do Sr. 
Mustaf Said, conforme a AV4-234 do livro 2-A do Re
gistro de Imóveis do Cartório da Comarca de Lábrea, 
tis. 56 a 58. 

No ano de 1977, foram identificadas irregulari
dades nas Comarcas de Lábrea, Canutama, Borba e 
Manacapuru. A época foram realizados trabalhos de 
correição nas citadas Comarcas, pelo então 2" Sub
procurador-Geral da República, Dr. Gildo Corrêa Fer
raz, designado para acompanhar estudos e providên
cias a respeito de problemas de terras da Amazônia. 

Segundo o Subprocurador, foram observadas 
algumas irregularidades, entre elas a do Juiz Dr. Ruy 
Morato, que não mencionava nas ~entenças as áreas 
demarcadas, limitando-se a fazer referência a serin
gais, possibilitando assim a ampliação e até multipli
cação das áreas por seus proprietários junto aos Car
tórios de Notas, como é o caso do Sr. Mustaf Said, 
como se poderá verificar no item 5.1.5. 

Vale ressaltar o modo irregular como esses re
gistros se deram, de acordo com a legislação que ver
sa sobre registro c imóveis, como poderá ser visto no 
próximo item. 

Em 30 de julho de 1978, a 4ª Turma do extinto 
Tribunal Federal de Recursos, decidiu reformar a sen
tença por declaração de nulidade da ação de usuca
pião, "determinando a remessa dos autos desta ação 
para a Justiça Federal do Amazonas" tratando dos 
Seringais São Pedro e São Pedro 1, registrados em 
nome de Mustaf Said e localizados no município de 
Pauiní/AM, Comarca de Lábrea, cuja área fora au
mentada para 485.000 ha. A referida decisão mante
ve somente a área original de 1.442,5655 ha, ficando 
o restante devidamente cancelado. 

O processo com o Acórdão reformando a sen
tença na ação de usucapião foi remetido à Justiça Fe
deral do Amazonas e à Comarca de Lábrea para cum
primento, a qual foi anotada na matrícula Nº 407, Li
vro 3-C-1, folhas 130 a 132, registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis de Lábrea, em 25 de outubro de 
1977 bem como anotada na Matrícula Nº 389, em 25 
de julho de 1978. 

O que é interessante observar é que o TSR anu
lou a sentença e o Cartório fez o registro em ambas 
as matrículas, entretanto, sem cancelá-las. 

Cabe destacar aqui que a proliferação destas 
sentenças de usucapião e demarcatória, prolatadas 
por juízes das Comarcas do Estado do Amazonas, 
nos anos 70, foi de tal tamanho, que nos pareceres 
dos Ministros do Ex Tribunal Federal de Recursos, ha
via um forte chamado de atenção, como se reflete no 
Relatório do Ministro Mareio Ribeiro a respeito do Juiz 
Morato, no processo Ex-Offício 52.304, em 
18-8-1978. 

"li - No mérito, trata-se de mais uma 
Ação de Usucapião, julgada pelo tristemen
te conhecido Juiz Ruy Morato, em 17 de ja
neiro de 1975, que permitiu a transferência 
para o domínio particular de terras públicas 
sobre a área excedente de 111.673,98 ha, 
do Seringai Água Preta, originaria-mente 
com 590,25 ha., com os mesmos métodos 
ilegais utilizados no processo de Benedito 
Francisco de Oliveira e outros, condenados 
veementemente pelo E. Tribunal no julga
mento da Remessa ExOffício nº 48.099, da 
mesma Comarca." - (grifo nosso) 

Merecem análise detida os depoimen
tos, prestados por Francisco Nício de Souza 
(Promotor ad hoc) e pela escrivã Sebastia
na de Souza Assis, extraídos do inquérito 
policial no qual se acha indiciado o Dr. Mo
rato, através dos quais se evidencia que 
todo o processo de usucapião era orientado 
e instruído pelo próprio magistrado. 

No seu Relatório o Ministro Ribeiro, se mani
festa assim a respeito da representação do Ministé
rio Público (Promotor) e Curador ad hoc. 

"é indelegável. mormente na pessoa de leigos, 
confessadamente dirigidos pelo Juiz (depoimentos) , 
que induziu esses elementos a manifestar parecer fa
vorável" 

PROCESSOS EX-OFFÍCIO. 

Na década dos anos 70, diversas Ações de Usu
capião e Demarcatórias foram prolatadas pelo Juiz da 
Comarca de Lábrea, Dr. Rui Morato, beneficiando ao 
Sr. Mustaf Said e família. Sendo que todas esta ações 
foram anuladas pelo extinto Tribunal Federal de Re
cursos. Porém muitas destas sentenças cancelando 
as matrículas, não foram registradas no Cartório de 
Registro de Imóveis de Lábrea. 

a) EX -OFFÍCIO nº 52.300: 
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Corresponde aos Seringais - Macapá e Refor
ma-, adquiridos em 12-5-1976, pelo Sr. Mustaf Said, 
sendo inventariante do espólio de Pedro de Souza Mi
lhomens, após a sentença da Ação de Usucapião pro
latada pelo Juiz de Lábrea Dr. Rui Morato, datada em 
05-03-1976, que reconheceu o domínio sobre as cita
das glebas com uma área total de 76.639,40 ha. 

Cabe salientar que o Sr. Milhomens detinha tão 
somente a posse destas áreas. 

Estes imóveis estão duplamente matriculados 
no Cartório de Lábrea: 

Nº 515, às folhas 045/v° a 046, do Livro 3-D, 
19-4-1976 

Nº. 533, às folhas 058/v° a 060, do Livro 3-D, 
13-5-1976 Os citados imóveis não tinham registro an
terior, e somente foram matriculados, em virtude da 
sentença do Juiz Rui Morato. 

O TSR, anulou a sentença, e o Cartório fez o re
gistro em ambas matrículas, entretanto, sem cance
lá-las. 

Outro aspecto interessante neste caso é que de 
conformidade a Lei Nº 6.21 6175 , art. 173, li, que mo
dificou a Lei Nº 6.015/73 e esta o Decreto-Lei Nº 
1000/69, os registros deveriam estar assentados no 
Livro Nº 2 - Registro Geral 

"será destinado à matrícula dos imóve
is e ao registro ou averbação dos atos rela
cionados no artigo 167 e não atribuídos ao 
Livro nº 3 ". 

e não no Livro 3 - Registro Auxiliar, o qual" será 
destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos 
ao Registro de Imóveis por disposição legal, não di
gam respeito diretamente ao imóvel atribuído" 

b) EX-OFFÍCIO nº 54.163: 
Corresponde aos seringais Jupirá, Liz e Miry, 

com 16.192,70 - 4.920,00- 330,30 hectares, , res
pectivamente, totalizando 21.443,00 lia., as quais fo
ram alargadas para um total de 124.500 hectares, em 
virtude da sentença prolatada pelo Juiz Dr. Rui Mora
to, da Comarca de Lábrea, na Ação de Usucapião im
petrada pelo Sr. Said. 

Avocado o processo em 1978, a 2ª Turma do Tri
bunal Federal de Recursos na época, se pronunciou: 

"para conhecer da remessa "ex-Offício" 
como se fora interposta, anular o processo, 
a partir da citação, determinando a remessa 
dos autos à Justiça Federal do Amazonas .. :· 

No seu voto o relator Ministro Aldir G. Passari
nho assim se manifesta referindo-se a citação da 

União pelo fato de não haver comprovação da sua en
trega, nos autos: 

"a pseudo citação, deste modo, é nula" 

Em outro parágrafo o Ministro diz: 

"é realmente de surpreender a ausência 
de cuidados sob o aspecto da formalidade 
processual em um processo como este em 
que se discutem amplas áreas de terras ". 

E finaliza seu voto: 

"e a Douta Sub-Procuradoria Geral da 
República ao pleitear da sentença observa 
que as mesmas irregularidades que levaram 
ao Tribunal a anular outras sentenças do 
mesmo magistrado agora se reproduziam e 
insiste na indeclinabilidade da regular cita
ção da União na pessoa do Procurador da 
República e não do Promotor ad hoc, leigo, 
alfaiate, não tendo o Juiz poderes para no
meação de membro do Ministério Público 
ad hoc , em hipótese como a dos autos" 

e) EX - OFFÍCIO nº 52.307: 
Corresponde aos imóveis Boca do Acatuquiri, 

Boa Vista, Aurora, Aurora Primeiro, Aurora Segundo, 
Aurora Terceiro, Aurora Quarto, Aurora Quinto, Extre
ma Salva Vidas Tocantins, Ponta, cujas áreas origina
is correspondiam a 17.560 hectares, as quais foram 
alargadas para 281.000 hectares, por força da sen
tença da Ação de Usucapião prolatada pelo Juiz da 
Comarca de Lábrea, Dr. Rui Morato, em 1978. 

Da mesma forma que o caso anterior a 'Z' Turma 
do Ex Tribunal Federal de Recursos, anulou o proces
so, mandando cancelar os registros imobiliários. 

Cabe destacar o parecer contido no voto do Re
lator Ministro Passarinho: 

"1 º Trata-se de mais um processo avo
cado da Comarca de Lábrea, Amazonas, 
com sentença do conhecido Juiz Auy Mora
to, concedendo usucapião a Alfredo Praxe
des de Oliveira (de quem o Sr. Mustaf 8aid 
comprou e se utilizou disto para não apare
cer como requerente) e reconhecendo a do
minialidade particular sobre terras devolutas, 
em área de aproximadamente 281.000 ha. 

2° A matéria tem sido apreciada intera
tivamente, havendo acórdãos uniformes das 
doutas quatro Turmas que integravam o E. 
Tribunal, sendo de se ressaltar o julgamento 
das Remessas ExOffício (cita nove destas) 

O Magistrado finaliza,: 
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"Pelo exposto, considero a sentença 
pro ferida pelo MM. Juiz da Comarca de Lá
brea sujeita a duplo grau de jurisdição. E, 
em conseqüência, examinando-lhe o mérito, 
anulo-a e também ao processo ab initio, 
por ser incompetente aquele magistrado 
para processar e julgar a presente ação de 
usucapião e pelos vícios nela encontrados, 
determinando em conseqüência, sua re
messa para a seção Judiciária Federal do 
estado do Amazonas. Determino, a averba
ção no Registro de Imóveis da Comarca de 
Lábrea de que a sentença prolatada nos 
presentes autos foi anulada e que, em can
se qüência, sejam cancelados os registros 
decorrentes da mesma decisão". 

d) EX-OFFÍCIO nº 52.308: 

Corresponde aos imóveis: Colosso, Cecy, Repú
blica, Santo Haydee, Santa Cecília, Aracy, Amparo, 
Europa, Paládio, Caviana, Rio Branco 1, Rio Branco li, 
Xingu, Boca do Maoco 1, Boca do Maoco li, Jarecatiá 
e São Joaquim cujas áreas originais correspondiam a 
114.952 hectares, as quais foram alargadas para 
mais de 890.000 hectares, por força da sentença da 
Ação de Usucapião prolatada pelo Juiz da Comarca 
de Lábrea, Dr. Rui Morato, em 197 4 

Vale salientar que todos estes imóveis foram re
lacionados pelo Sr. Mustaf Said na sua inicial, e amai
oria, obtidos por compra dos direitos dos espólios de 
Alfredo Praxedes, Joaquim Granjeiro e Maria da Pe
nha Said. 

Por outra parte, a grande maioria destes imóveis 
correspondem a simples posses, e poucos apresen
tam a documentação do Título Definitivo expedidos 
pelo Governo do Amazonas. 

e) AÇÃO DE USUCAPIÃO 74[17 (Foto estadual) 

Em 1977, o Sr. Mustaf Said ingressou com uma 
Ação de Usucapião, correspondente aos imóveis Sa
cado de Humaitá, Santa Maria, e Céu Aberto que ti
nham uma área total de 4.412,59 ha, e que por força 
da sentença em 19-7-76, do Juiz Morato passou para 
1.226.700,00 ha. 

A Procuradoria Geral do Estado, contestou a 
ação solicitando ao citado Magistrado decreta-se a 
extinção do processo. 

Seguidamente, o 2° Subprocurador-Geral da 
República, Dr. Gildo Corrêa Ferraz, solicitou ao Presi
dente do Tribunal de Justiça do Amazonas, a remessa 
dos autos à Justiça Federal, posteriormente, em 
11-04-1978, o Sr. Mustaf Said, solicitou a desistência 

da Ação de Usucapião, e, conseqüentemente, volta
ram as áreas a sua dimensão original. 

O que mais chama a atenção neste caso, é o 
fato que o Sr. Mustaf Said, justificou o pedido dizendo: 

"que a presente desistência prende-se 
ao fato de ingressarmos em composição 
amigável com o Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária - INCRA " (vide 
doe.) 

situação esta, desmentida pelo Procurador regi
onal de dita Autarquia. 

Finalmente, cabe destacar que o INCRA ingres
sou no ano 1999, com uma Ação Penal na 2° Vara da 
Justiça Federal do Amazonas, contra o Sr. Mustaf 
Said, para apurar irregularidades. 

5.1.3.1 Sobre os procedimentos dos oficiais 
Da análise da documentação constante no Pro

cesso de Desapropriação, nos Processos Ex-Offício 
e nas Certidões do Cartório de Registro de Imóveis 
de Lábrea, surgem situações que demonstram a faci
lidade do citado proprietário em registrar em inúme
ros casos as mesmas glebas com diferentes matrícu
las, como demonstramos. E, concomitantemente, as 
sentenças de usucapião que lhe foram favoráveis, ou
torgadas pelo Juiz dr. Rui Morato em 1973. 

Cabe destacar também que o Oficial Registra
dor, ao fazer o registro dos imóveis nos Livros de nú
mero 3-C e 3-C-1, indicados nas colunas 1-3-4-5, atu
ou de maneira incorreta, por quanto o Livro destinado 
ao Registro de Imóveis desde na época é o Livro 2 -
Registro Geral, de conformidade ao disposto no art. 
172 do Decreto-Lei nº 1.000 de 21-10-1969 . Este De
creto alterou o disposto na Lei nº 4.827 de 7-2-1924 e 
do seu regulamento baixado pelo Decreto nº 4.857, 
de 9-11-1939, que estabeleciam que os registros se 
fariam no Livro 3- Transcrição de Transmissões. 

Desta forma, o Oficial Registrador, nos casos em 
análise, nas datas dos registros - 15-6-72, 8-1-75, 
16-5-7 4 - não poderia ter f etto os assentamentos no Li
vro 3 que era destinado desde 1969, na vigência do De
creto-Lei nº 1.000, para registrar a Emissão de Debên
tures, devendo fazê-los obrigatoriamente no Livro 2. 

A partir, de 31-12-1973, o Decreto-Lei 1.000, foi 
substituído pela Lei n' 6.015, republicada em 
16-9-1975, pela Lei nº 6.216, as quais não alteraram o 
disposto pelo citado Decreto-Lei, no referente à utili
zação do Livro 2. 

Art. 176. o Livro 2. - Registro Geral, será desti
nado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averba-
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ção dos atos relacionados no artigo 167 e não atribui
dos ao Livro nº 3. 

Art. 177. O Livro n' 3 - Registro Auxiliar, será 
destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos 
ao Registro do Imóveis, por disposição legal, não di
gam respeito diretamente ao imóvel matriculado. 

Art. 188. Registrar-se-ão no Livro n' 3- Registro 
Auxiliar: 

1. emissão de debêntures 
li. as cédulas de crédito rural e de cré

dito industrial, sem prejuízo do registro da 
hipoteca cedular. 

VI. os contratos de penhor rural. 
VII. os títulos que, a requerimento do 

interessado, forem registrados no seu inteiro 
teor, sem prejuízo do ato praticado no Livro 
nº 2. 

Art. 227. Todo imóvel objeto de título a ser re
gistrado deve estar matriculado no Livro nº 2- Regis
tro geral - obedecendo ao disposto no art. 176. 

Art. 228. A matrícula será efetuada por ocasião 
do primeiro registro a ser lançado na vigência desta 
Lei (a partir de 31-12-1973) , mediante os elementos 
constantes do título apresentado e do registro anteri
or nele mencionado. 

Art. 229. Se o registro anterior foi efetuado em 
outra circunscrição, a matrícula será aberta com os 
elementos constantes do título apresentado e da 
certidão atualizada daquele registro, a qual ficará ar
quivada em cartório. 

Como se pode constatar, além do ato ilícito co
metido pelo Oficial Registrador de registrar os mes
mos imóveis, em alguns casos em três matrículas, o 
fez utilizando Livros não permitidos por lei. 

Ainda, além desta primeira falta, o Oficial regis
trador cometeu outras incorreções contrariando dis
positivos das Leis nºs 6.015 e 6.216, ao numerar os 
Livros de maneira incorreta: 

Art. 6. Findando-se um livro, o imediato tomará o 
número seguinte, acrescido à respectiva letra, salvo 
no registro de imóveis, em que o número será conser
vado, com a adição sucessiva de letras, na ordem al
fabética simples, e, depois, repetidas em combinação 
com a primeira, com a segunda, e assim indefinida
mente. Exemplos: 2-A a 2-7; 2-AA a 2-AZ.; 2-BZ a 
2-BZ, etc. 

Art. 181. Poderão ser abertos e escriturados, 
concomitantemente, até 1 O (dez) livros de "Registro 
Geral", obedecendo, neste caso, a sua escrituração 

ao algarismo final da matrícula, sendo as matrículas 
de número 1 (um) feitas no Livro 2-1 , as de final 2 
(dois) no Livro 2-2, e as de final 3 (três) no Livro 2-3, 
e assim, sucessivamente. (Incluído pela Lei nº 
6.216) 

Não temos dúvida que este tipo de procedi
mento, além de ser incorreto, se presta a dificultar a 
identificação dos atos do registro imobiliário. 

Mais grave ainda torna-se esta situação, quan
do observamos que somente por absoluta ignorância, 
inidoneidade funcional ou má fé, poderia um Oficial 
Registrador registrar em duplicidade, ou ainda mais 
vezes, um mesmo imóvel já que o disposto na Lei nº 
6.216, acima citada é rigorosamente clara ao estabe
lecer no: 

Art. 179. O Livro nº 4-lndicador Real-será ore
positório de todos os imóveis que figurarem nos de
mais livros, devendo conter sua identificação, referên
cia aos números de ordem dos outros livros e anota
ções necessárias. 

Art. 180. O Livro nº 5 Indicador Pessoal - divi
dido alfabeticamente, será o repositório dos nomes 
de todas as pessoas que, individualmente ou coleti
vamente, ativa ou passivamente, direta ou indireta
mente, figurarem nos demais livros, fazendo-se refe
rência aos respectivos números de ordem. 

Tendo em vista esta multiplicidade de matrículas 
correspondentes às mesmas áreas, registradas pelo 
Sr. Mustaf Said no Cartório de Lábrea - que não se 
resume aos casos dos Seringais São Pedro 1 e São 
Pedro li - verificamos que estas, posteriormente, 
também foram matriculadas no Cartório de Registro 
de Imóveis de Pauini, por estarem localizadas nesse 
Município. 

5.1.4 Demais Seringais 

Como já mencionado, na década dos anos 70, 
diversas Ações de Usucapião e Demarcatórias foram 
prolatadas pelo Juiz da Comarca de Lábrea, Dr. Rui 
Morato, beneficiando ao Sr. Mustaf Said e família. 
Sendo que todas esta ações foram anuladas pelo ex
tinto Tribunal Federal de Recursos. Porém muitas 
destas sentenças cancelando as matrículas não fo
ram registradas no Cartório de Registro de imóveis de 
Lábrea. 

Com base nisso, seis ações de usucapião foram 
anuladas pelo extinto Tribunal Federal de Recursos 
por meio de Remessas Ex-officio, como relacionado 
no quadro abaixo: 
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NI EX· DATA DENOMINAÇÃO /Área Origi· Área T rans· 
OFFICIO nal formada 

! 
1) 52.300 25107178 Seringais Macapá e Relmma ,76.639,40 . 76.639,40 ha. 

iha 

2) 52.301 Seringais S. Pedro e S. Pedro 1 1.442,5655 485.000,00 
ha ha 

3) 52.308 Seringais Colosso, Cecy, Sta. 
Haydeé-Sla. Cecilia, República, 
Aracy, S. Joaquim, Amparo, Eu· 
rapa, Paládio, Caviana, Rio 115.675 ha 889.082 ha 

. Branco 1 e li, Xingu, Boca do 
! Macaco 1 e li, Paládio e Jara~· 1 

lhia 

. 4) 52.307 Ser. Aurora 1 a V, Boa 'lista, 
17 560 27 

1 
Boca do Acatuquini Extrema, 'h · ' 281.000 ha 

1 Ponta, Salva Vida e Tocantins ª ' 1 ' 
15)54.163 1 Ser. Liz MiN e Juoirá 21.443 ha l 124.500 ha 

\6)AU 
!14rrr 1 

/Céu Aberto, Sta. Mana 1 e li 4.412,20 \ 1226.700 ha · 
ha i 

Ação de Usucapião 

O processo Ex-officio Nº 52.300, corresponde 
aos Seringais- Macapá e Reforma-, adquiridos em 
12-5-1976, pelo Sr. Mustaf Said, sendo inventariante 
do espólio de Pedro de Souza Miihomens, após a 
sentença da Ação de Usucapião prolatada pelo Juiz 
de Lábrea Dr. Rui Morato, datada em 5-3-1976, que 
reconheceu o domínio sobre as citadas glebas com 
uma área total de 76.639,40 ha. 

Cabe salientar que o Sr. Milhomens detinha tão 
somente a posse destas áreas. 

Estes imóveis estão duplamente matriculados 
no Cartório de Lábrea: 

Nº 515, às folhas 045/vº a 046, do Livro 3-0, 
19-4-1976 

Nº. 533, às folhas 058/vº 060, do Livro 3-D, 
13-5-1976 

Os citados imóveis não tinham registro anterior, 
e somente foram matriculados, em virtude da senten
ça do Juiz Rui Morato. 

Com rr !ação ao Ex-officio nº 52.308, foram anu
ladas as sentenças de usucapião pelo provimento nº 
15 de março de 2 .001. 

Quanto aos seringais Boca do Atucatiquini, Boa 
Vista, Aurora 1, li, Ili, IV e V, Extrema, Salva Vidas e 
Tocantins, que de 17.560,27 hectares passaram para 
281.000 hectares, também foram canceladas as sen
tenças de usucapião pelo provimento nº 19 de março 
de . 2001, porém já havia processo Ex-officio nº 

52.307. Já os seringais Jupyra, Liz e Miry tiveram 
suas sentenças canceladas pelo provimento nº 9 de 
março de 2.001. 

5.1.5 Situação Atual - Novos Contratos 
No dia 27 de março de 2001, em Manaus, foi re

alizado contrato de constituição de sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada entre a lnterame
rican Resources Ltda, cujo Presidente é o Sr. Gary 
Wayne Black, americano, e Mustaf Said, brasileiro, 
com sede na cidade de Manaus, à rua Peru, 14C, 
Conj. Residencial Eldorado - P. 1 O, CEP 69050-500. 
Sendo que o total do capital social da empresa é de 
R$ 5.323.120,21 (Cinco milhões, trezentos e vinte e 
três mil, cento e vinte reis e vinte e um centavos) divi
didos em quotas no valor nominal de R$1,00 (Um 
real) cada uma, subscritas em: 

1 

VAlOR DAS QUOTAS AÇÕES SOCIOS 

1 
lnleramencan Resources ~ ~.000.000100 1~,1~9% 

Llaa ·-
Musla!Saia ~ 1.~~~. no,~1 ~~1~1% 

Tolal Rirnrn~,l1 1~~,~~% 

A integralização das quotas se deu da seguinte 
forma: 

A lnteramerican Resources Ltda., integraliza, 
em moeda corrente do pais, o valor total de suas quo
tas subscritas no valor total de R$4.000.000,00 (Qua
tro milhões de reais) e o sócio Mustaf Said integraliza 
neste ato o valor de suas quotas subscritas 
R$1 .323.120,21 (Um milhão, trezentos e vinte três 
mil, cento e vinte reais e vinte e um centavos) por 
meio da transferência que faz para a sociedade de um 
imóvel de sua propriedade livre e desembaraçado, 
denominado Fazenda São Pedro, situada no municí
pio de Pauiní, Estado do Amazonas, conforme consta 
no livro 2-A, do registro geral de imóveis, às folhas 41 
do registro, Matrícula 235, de 12-1-96. 

A sociedade tem por objetivo a exportação, im
portação nacional e internacional, industrialização, 
comercialização, agricultura, pecuária e silvicultura, 
exploração florestal, pesca, aqüicultura, extração de 
minerais metálicos, extração de minerais não metáli
cos, fabricação de produtos têxteis, fabricação de 
produtos de madeira, fabricação de celulose, papel e 
outros produtos de papel e dos serviços relacionados 
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com estas atividades e prestação de serviços técni
cos de projeto de manejo, reflorestamento, banco de 
sementes, produção de mudas, atividades agrícolas e 
pecuárias. 

A gerência da sociedade será exercida pelo só
cio Mustaf Said que representa a sociedade judicial e 
extrajudicialmente. 

Em 2 de abril de 2001 foi feita alteração contra
tual da sociedade, passando o teto das quotas a ele
vada importância de R$19.415.436,21 referente ao 
capital existente de R$5.323.120,21 e mais 
R$14.092.316,00, as cotas de capital são integraliza
das da seguinte forma: a sócia lnteramerican Resour
ces Ltda integraliza o valor total de suas cotas subs
critas R$10.589.515,85 e o sócio Mustaf Said integra
liza o valor total das suas quotas subscritas R$ 
3.502.800, 15 por meio de transferência que faz para a 
sociedade de um imóvel de sua propriedade livre e 
desembaraçado, denominado Fazenda São Pedro, si
tuada no município de Pauiní, conforme consta no li
vro 2-A de Registro Geral de Imóveis às tis. 40, 40V e 
42 da matrícula 234, data de 12-1-1996 do Cartório 
do Registro de Imóveis de Pauinf. 

Sendo que o imóvel constante no primeiro con
trato corresponde a 132.312,02 ha e o imóvel cons
tante na primeira alteração corresponde a 350.280,00 
ha, de maneira que nesta data a sociedade possui 
482.592,02 ha, tudo de acordo com os documentos 
do cartório de Pauinf. 

Ou seja, mesmo depois de haver prestado de
poimento à CPI de Ocupação de Terras Públicas na 
Amazônia, em 16-3-2001, e confirmado ser sabedor 
da anulação da sentença de usucapião do imóvel São 
Pedro, o Sr. Mustaf Said continua comercializando 
terras com registros cancelados pelo Tribunal de Jus
tiça do Estado do Amazonas e usando de más inten
ções para com terceiros. 

5.1.6 Análise dos Imóveis 
Não temos dúvida que este tipo de procedimen

tos, além de ser incorretos, se prestaram para dificul
tar a identificação dos atos do registro imobiliário, 
como é o caso das Hipotecas Cedulares do Banco do 
Brasil, correspondentes a 5 empréstimos por um to
tal, na época (ano 1982) , de US$ 447.858,00, que fo
ram registradas na mesma data da abertura da matrí
cula nº 1 .198 do Livro 2- D. Contendo ainda, o aumen
tou das áreas registradas de 97.112 h, para 380.630 
ha., decorrentes da Sentença de Usucapião outorga
da em 1973, pelo Juiz de Lábrea, Dr. Rui Morato. 

Ou seja, quando o Sr. Mustaf Said, obteve os fi
nanciamentos do Banco do Brasil, estes registros 

nem sequer deveriam existir por estarem em duplici
dade com os de número 197 do Livro 3-C e 390 do Li
vro 3-C-1. Como também, por haver sido cancelados 
em virtude das decisões do TSR Tribunal Superior de 
Recursos que anulou a sentença de usucapião, pelos 
processos Ex-Officio 52.203 e 54.163 em 1977 e 
1983, respectivamente. 

Cabe advertir que neste caso, todas as hipote
cas já foram canceladas no ano de 1988. 

Da análise da documentação de 48 imóveis que 
for total, 6 foram adquiridos por escrituras de compra 
e venda, 25 o foram pela compra dos direitos a herdei
ros de diversos espólios e dos restantes 17, não há in
formação suficiente para justificar a origem. 

E dos 21 imóveis desapropriados, 12 teriam títu
lo definitivo, e 9 seriam simples posse. 

Mais grave ainda, que 8 dos 21 imóveis desa
propriados, não tem suas cadeias dominiais, suficien
temente estabelecidas. 

Finalmente, vale salientar que o Sr. Mustaf Said 
chegou a ter matriculadas no seu nome mais de 3 mi
lhões de hectares, de um total de pouco mais de 240 
mil hectares que disporiam de documentação. Sendo 
que destas, uma parte preliminarmente merece repa
ro, por tratar-se de posses ou cujas cadeias dominiais 
não estão em ordem. 

5.2 Mirtyl Levy 
Este caso constituí um claro exemplo da desor

dem administrativa e jurídica que imperou nas ques
tões fundiárias no Estado do Amazonas, produto da 
falta absoluta de lisura de alguns funcionários públi
cos e da extrema facilidade que algumas pessoas, 
amparadas em amplos vínculos de amizade e supos
to poder, tiveram para auferir vantagens às custas do 
patrimônio da Nação, contando com a complacência 
de integrantes da judicatura estadual. 

5.2.1 Histórico 
A procedência das áreas do Sr. Mirtyl Fernan

des Levy seria um Formal de Partilha do espólio dos 
seus progenitores, deferido em 13-12-1960, no qual 
estão descritas as áreas originais, cuja somatória al
cançava 36.068,22 ha. 

Todavia, em 19 de abril de 1974, ou seja, 14 
anos depois, e antes de registrar o citado Formal no 
Cartório de Registro de Imóveis de Eirunepé, o Sr. 
Levy solicitou ao Juiz da 3ª Vara de Família de Mana
us, a reabertura do inventário, e a pretexto de corrigir 
erro de fato na descrição dos imóveis, requereu o au
mento das terras para 346.318,94 há. Sendo que no 
dia seguinte, 20 de abril de 1974, o Juiz Roberto Her
midas de Aragão, deferiu favoravelmente o pedido, or-
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denando que se procedesse a retificação da descri
ção dos bens, autorizando o correspondente registro 
no cartório de Eirunepé. 

Esse procedimento, de forma lamentável, violou 
a lei dos registros públicos nº 6.015 de 31-12-1973 
em seu art. 14, porquanto não foi deferida a retifica
ção aumentando em 1 O (dez) vezes a área primitiva, 
sem obediência à citada lei que, nesses casos, obri
gava a citação de todos os antecessores e confronta
ções, como estabelecia a redação original da mencio
nada lei. 

Em 24 de junho de 1977, o Sr. Levy, represen
tando os herdeiros do espólio, vendeu por 
Cr$17.643.072,00 (Dezessete mil, seiscentos e qua
renta e três mil e setenta e dois cruzeiros) o total das 
glebas ao Sr. Luiz Fiúza Lima e Armando Navarro, in
cluindo as glebas Novo Futuro e Vertente. No mesmo 
dia, os novos proprietárias das terras venderam-nas 
por Cr$200.000.000,00 (Duzentos milhões de cruzei
ros) à firma Empreendimentos da Amazônia - Indús
tria, Extração, Turismo, Administração e Comércio 
Ltda, sediada em São Paulo, da qual eram sócios. 

Em 12 de janeiro de 1981, o Sr. Levy, represen
tando os herdeiros, a pretexto que a venda havia sido 
realizada "ad mensuram" , impetrou Ação de Indeni
zação na 1- Vara Civil contra os proprietárias, para 
haver destes o valor das terras apuradas a maior, no 
montante de 152.459,62 ha, que correspondiam aos 
citados lotes Novo Futuro e Vertente (simples posse) , 
que de acordo ao registro do Cartório somavam tão 
somente 6.692,50 ha. 

Em 6 de novembro de 1989, foi julgada proce
dente a ação impetrada pelos herdeiros vendedores. A 
totalidade das terras foi penhorada e arrematada pelo 
Sr. Mirtyl Levy, por meio de carta de arrematação assi
nada pelo Juiz Dr. José Ribamar dos Anjos Feitosa. 

A firma Empreendimentos da Amazônia, des
contente com a decisão, impetrou Embargos à Arre
matação, cujos autos da Ação foram extraviados no 
Cartório da citada Vara. Ao solicitar a vítima a sua 
Restauração, que foi indeferida, verificou depois que 
no aludido pedido de restauração dos Embargos, à 
arrematação constava uma folha com os seguintes di
zeres: haviam sido julgados com fulcro no art. 267 , in
ciso 4° do CPC, extinto o processo sem julgamento do 
mérito", sem que o processo houvesse sido restaura
do e por isso, apesar de estranho essa pretendida 
sentença, não pode ter qualquer validade jurídica, 
porquanto os autos dos embargos à arrematação não 
estando restaurados, não poderiam ser julgados para 
os devidos efeitos jurídicos. Verifica-se que a firma 
Empreendimentos da Amazônia ainda é legítima pro-

prietária da área, legitimidade essa, pelo menos no 
que diz respeito à área primitiva de 36.068,22 ha. Não 
obstante não haver sido publicada a sentença no Diá
rio Oficial do Estado, ocorreu a arrematação e a ad
judicação ao Sr. Mirtyl Levy. 

Inconformada, a citada empresa resolveu, por 
meio de notificação judicial ao Estado do Amazonas, 
denunciar a defraudação praticada contra o seu patri
mônio fundiário, com a apropriação ilícita e indevida 
de vasta áreas de terras de domínio estadual. 

Em 18 de outubro de 1989, diante da denúncia, 
a Procuradoria Geral do Estado impetrou Ação Ordi
nária de Nulidade de Ato Judicial, Cumulada com 
Cancelamento de Averbação, 262/89 perante a Fa
zenda Pública, representando o Estado do Amazonas 
contra o Sr. Mirtyl Fernandes Levy. 

5.2.2 Situação Atual 
Em 20 de março de 1990, o Sr. Mirtyl Levy re

quereu ao IMA (que substituiu o ITERAM nas ques
tões fundiárias do Estado) , segundo o processo 
373/90, o registro das áreas demarcadas judicialmen
te no Livros Fundiários do instituto. Havendo forneci
do o citado órgão, em 21 de junho de 1990, certidão -
325/990 a este respeito, assinada pelo Presidente 
Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo. 

Em 29 de agosto de 1990, a Procuradoria do 
IMA, , se pronunciou favoravelmente sugerindo a ex
pedição do competente Termo de Reconhecimento 
de Domínio. 

Desta forma, em 14 de setembro de 1990, o Go
vernador na época Dr. Vivaldo Frota e o Presidente do 
IMA, assinaram 17 Títulos de Reconhecimento de 
Domínio em favor de Mirtyl Levy, por um total de 
346.318,94 ha. 

Em 2 de julho de 1992, o Sr. Levy, solicitou à Se
cretaria de Produção Rural do Estado, que à época 
respondia pelo acervo fundiário estadual, certidão de 
ratificação da expedição ou registro dos títulos de do
mínio dos mencionados lotes já discriminados, o qual 
deu origem ao processo 398/92 nesse órgão. Porém, 
em 9 de julho de 1992, o Sr. Levy requereu a desistên
cia do pedido. 

Não obstante isto, o processo seguiu normal
mente, constando que o processo nº373/90, o qual 
deu origem à demarcatória e conseguinte emissão dos 
Títulos de Reconhecimento, ainda não havia sido con
cluído, visto que o chefe da assessoria jurídica optou 
por apensar os dois processos e verificar a situação. 

Observou-se que, pelo somatório, mais de 
346.268,95 ha haviam sido obtidos por pessoa jurídi
ca, ou seja, além do permissivo constitucional, consti-
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tuindo-se tais terras em verdadeiras fraudes ao patri
mônio fundiário do Estado do Amazonas, gerando nu
lidade absoluta dos mesmos, pelo descompasso ha
vido entre a conclusão final do processo pertinente à 
concessão pretendida pelo requerente, sendo, por
tanto, imprescindível a autorização prévia do Poder 
Legislativo Estadual. 

Constatou-se que o processo estava eivado de 
nulidades insanáveis e que tais Termos de Reconhe
cimento de Domínio deviam ser considerados sem 
qualquer validade jurídica e, portanto nulos de pleno 
direito ensejando, no entanto, a remessa de todas as 
cópias dos Processos nº 373/90 e 398/92 à Procura
doria Geral do Estado para que esta tomasse as devi
das providências. 

Visto o parecer da Procuradoria Geral, e visan
do apurar os indfcios de culpabilidade na emissão dos 
tftulos de domfnio expedidos pelo IMA, foi autorizado 
a abertura de Inquérito Policial. Sendo por tal motivo 
ouvidos, no perfodo de dezembro/93 a agosto/95, os 
Srs. Vivaldo Frota, ex. Governador do Estado, Sérgio 
Figueiredo, ex. Presidente do IMA, e Jonas Pereira da 
Silva, responsável pelo parecer que autorizou a emis
são dos Títulos de Reconhecimento. Entretanto o Sr. 
Mirtyl Levy socorreu-se do Hábeis Corpus obtido, 
pelo fato de se Ex-Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado, não comparecendo ao interrogatório poli
cial. 

Em 24-7-1998, por solicitação da PGE,, a Dire
toria Técnica emite seu Parecer, deixando constância 
de maneira clara que houve um acréscimo das áreas 
inicialmente tituladas de 14.368,23 para 346.318,94 , 
ou seja nada menos que 331.950,71 ha. Além disso, 
foi constatado que as áreas encontravam-se inseri
das em grande parte, nas glebas Alegrete, do Estado 
do Amazonas e Ana Paula, discriminada, não matri
culada, de jurisdição do Estado do Amazonas. Outra 
parte, encontra-se inserida na Área Indígena Kana
mari do rio Juruá, de jurisdição da União (FUNAI) . 

Em 4-3-96, a firma Empreendimentos da Ama
zônia solicitou processo 325/96, ao IFAM a fim deres
taurar a memória fundiária dos tftulos de aquisição de 
domínio de 8 lotes dos quais tinha dúvida sobre sua 
autenticidade e cujas certidões supostamente assi
nadas em 2-10-1973 pelo Diretor da Divisão do Arqui
vo Público, Sr. Sátyro Ramos Barbosa, anexou. Após 
verificação, o IFAM, emitiu Certidão nº 356/96, na 
qual deixa claro que "dos citados lotes nada consta no 
acervo da Gerência de Documentação sobre a emis
são de Tftulos Definitivos". 

Em 11-12-1998, inconformada, a firma Empre
endimentos da Amazônia ingressou na 4ª Vara Cível 
de Manaus com uma Ação de Incompetência Absolu
ta, baseada nos Autos do Processo 1.575/92 do 
IFAM. 

Em setembro de 1999, por solicitação da PGE, 
o Procurador Erick. C.L. Lima emitiu o Parecer 
nº19/99, no qual de maneira apurada disserta sobre o 
embasamento legal que o levou a recomendar o can
celamento do registro, com o bloqueio da liminar da 
matrícula; ajuizar ação reivindicatória com pedido de
claratório incidental de nulidade do falso registro, 
ação declaratória com pretensão autônoma ou ação 
anulatória.; e recomendou à administração (SUHAB) , 
a adoção de providências para cancelar os termos de 
reconhecimento de domínio, todos expedidos com 
mendacidade, conforme destaca o parecer da antiga 
SEPROR. 

Em 28 de agosto de 2000, o Procurador-Geral 
do Estado acolheu o parecer acima, enviando comu
nicação à Suhab para agir conforme o item b E deter
minou, cumprida diversas diligências, o ingresso com 
as competentes ações discriminatória e reivindicató
ria na forma sugerida pelo Procurador-Chefe. 

5.2.3 Conclusão 

Pode-se deduzir que o Sr. Mirtyl Fernandes 
Levy, advogado e ex-Conselheiro do Tribunal de Con
tas, procedeu com inteiro conhecimento jurfdico e ab
soluta lucidez mental para montar esta sórdida mano
bra de dupla fraude: ao Patrimônio da União, é dizer, 
ao povo brasileiro; e, aos particulares aos quais ven
deu e deles recebeu o justo valor pactuado. 

Em relação à fraude do patrimônio público prati
cado pelo Sr. Levy, com no mínimo a complacência do 
Juiz da época, ao permitir numa decisão inusitada e 
incompreensivelmente rápida, baseando-se numa 
simples petição apresentada pelo interessado, ampa
rada num laudo de demarcação unilateral, obteve a 
apropriação indevida de 332.343,22 ha, fora das 
145. 767, 12 ha, que acrescentou depois ao impetrar a 
Ação de Indenização. 

De maneira maquiavélica e ardilosa, e imbuído 
por um desmedido ânimo de ganância, 3,5 anos de
pois de haver feito a compra e venda, e 2 anos depois 
do término do pagamento do valor, ingressou com 
uma Ação Ordinária de Indenização contra os com
pradores, reivindicando o valor adicional de duas gle
bas que correspondiam a 6.692,50 ha que alargou 
para 152.459,62 ha, apurados através de um Laudo 
técnico unilateral. Mediante processo judicial inaca-
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bado, em que de maneira suspeitosa os Autos foram 
extraviados, e jamais reconstituídos. Havia, inserida 
nos autos desse pedido de restauração uma estranha 
uma sentença, não veiculada no Diário Oficial, jul
gando extinto o processo que ainda não estava resta
urado, uma vez que o pedido de restauração, como 
visto, foi indeferido. Porém, por Certidão emitida pelo 
escrivão o Sr. Levy, obteve por arrematação, de volta 
as terras que havia vendido e recebido seu valor. 

É evidente que neste longo processo que se ini
ciou em 1961, com a Carta de Sentença e Formal de 
Partilha dos herdeiros dos falecidos Henrique e Caro
lina Levy e que até hoje não foi concluído, revertendo 
ao Patrimônio Público essa extensa área fraudada, 
podemos observar pelo relato dos fatos que o Sr. 
Mirtyl Levy aproveitou-se da sua condição de "homem 
provo e de bem", livre de qualquer suspeita, para ob
ter indevidas vantagens patrimoniais mediante escu
sos e escabrosos artifícios e conluios com funcionári
os públicos das esferas administrativas e judiciais. 

5.3 Aplub Agro Florestal Amazônia S.A. 

O presente caso trata da análise da legalidade 
do domínio sobre diversas áreas, matriculadas a 
nome da Aplub Agro Florestal Amazonia S.A, locali
zadas no município de Carauari. 

Este é mais um caso de usurpação de extensas 
áreas de terras públicas, legalizadas através de atua
ções de Cartórios de Registro de Imóveis que levou a 
registro e matriculou diversos imóveis rurais, em aber
ta discordância ao estabelecido pela Lei nº 6.015/ 73, 
originária do Decreto nº 1.000/69, e republicada pela 
Lei nº 6.21 6/75. Ou seja, o registro parte tão somente 
de escrituras de compra e venda sem detalhar a ori
gem da cadeia dominial, e, de maneira exata, as con
frontações e o tamanho das respectivas áreas. Esta si
tuação ainda agravada pela ausência na quase totali
dade dos imóveis que serviram de lastro para justificar 
as posteriores demarcatórias do Titulo Definitivo outor
gado pelo Estado do Amazonas. 

Seguidamente, através do mecanismo que na 
década dos anos 70 tornou-se a panacéia da apropri
ação ilícita, a citada empresa, obteve por sentença ju
dicial na primeira instância da ação demarcatória im
petrada, a legalização de mais de 900 mil hectares da 
gleba Santa Rosa do Tanquê e outros. Sentença esta 
referendada mais tarde por acordo feito pela Procura
doria Geral do Estado do Amazonas, por meio de de
sistência da ação de anulação impetrada pelo ex-Ite
ram, em representação dos legítimos direitos do 
Estado. Essa desistência foi mais uma das determina-

das pelo Procurador-Geral do Estado, da época, Dr. 
Vicente de Mendonça Júnior. 

Ainda, neste caso, resulta de maior gravidade, o 
fato que a sociedade civil Associação dos Profissio
nais Liberais Universitários do Brasil - APLUB, em 
condomínio com mais 34 pessoas, compraram as ci
tadas terras pelo preço de Cr$9.000.000,00. e na 
mesma data (1º-11-1974), transferiram para a Aplub 
Agro Florestal Amazônia S.A. como integralização no 
capital social pela soma de Cr$210.0000.000,00, 
equivalente na época, a pouco mais de 28 milhões de 
dólares ou 441.919 salários mínimos, que a valores 
de hoje representaria R$79.987.339,00 (Setenta e 
nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezen
tos e trinta e nove reais) . 

Seguidamente a isso, entre os anos 76 e 79, ob
teve vultuosa soma de dinheiro do Banco da Amazô
nia, através de financiamento do PROBOR, que esti
mulava o plantio e recuperação de seringais nativos, 
em condições financeiras extremamente vantajosas, 
de prazo, juros e sem correção monetária. 

5.3.1 Histórico 
Em 16-6-1965, por escritura pública lavrada no 

Tabelião do 3º Oficio de Notas de Manaus, às folhas 
182, do livro 942, e devidamente transcrita no Cartó
rio de Registro de Imóveis da Comarca de Carauari, 
às folhas 58, do Livro 3, sob o nº.O 278, o Sr. Militão 
Magalhães, adquiriu por compra de dona Hermengar
da Abreu Magalhães dez lotes de terras. 

Cabe destacar que esta transação foi realizada 
por meio de procuração outorgada pela vendedora ao 
Sr. Militão Magalhães, quem realizou a compra e ven
da em causa própria, o qual está em desacordo com o 
disposto de maneira taxativa no Artigo 1 .133 do Códi
go Civil. Por tal razão, essa transação é nula na sua 
origem, tornando sem efeito todos os atos subse
qüentes, que passam a serem nulos de pleno direito, 
de conformidade ao disposto no Artigo 1 O da Lei nº 
6.739, de 5-12-79. 

Outro aspecto que invalidaria de início essa 
transação é o fato que na citada escritura não está 
comprovada nem especificada a origem dessas gle
bas, descrevendo que são originárias de um formal 
de partilha, sem haver menção neste da informação 
pertinente ao registro imobiliário e a correspondente 
cadeia dominial. 

Isto contraria o disposto no Decreto nº 5.318, de 
29-2-1940, que alte-rou o decreto nº 4.857, de 
9-11-1939, o qual versa sobre a proibição de transcri
ção ou inscrição de títulos de terras sem prévio regis
tro do título anterior. 
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Como se pode verificar mais adiante, esses as
pectos não foram considerados nem pelo oficial regis
trador do cartório de Carauari, nem pelo Juiz, quando 
prolatou a sentença da Ação de Demarcatória. Obvia
mente, porque simplesmente, a ninguém interessava. 

Houv~ também diversas outras irregularidades 
e atos ilegais que os vendedores e a empresa APLUB 
cometeram para levar adiante a usurpação do patri
mônio público estadual de uma área de mais de 900 
mil hectares. 

Na escritura de compra e venda são destacados 
os seguintes imóveis: 

a} Seringai denominado Santa Rosa, compre
endendo o lote Santa Rosa do Tanquê, situado á mar
gem direita do rio Juruá, município de Carauari, deste 
Estado; 

b} dois lotes de seringai compreendidos entre 
os lugares Santa Cruz e São Luiz, num total de 
20.000 há, situado à margem do rio Riosinho, no Mu
nicípio de Fonte Boa, Comarca de Teté, Estado do 
Amazonas; 

e} dois lotes de seringai, denominados Recurso 
ou Veados e Campinas ou Fonte Boa, situado à mu
gem direita do rio Riosinho, no mesmo município de 
Fonte Boa, medindo cada lote, dez mil metros de fren
te, por dez mil metros de fundos; 

d} um seringai compreendido do lugar Mina de 
Ouro até Santa Cruz, situado á margem do rio Riosi
nho, no referido município de Fonte Boa; 

e} um seringai denominado São Sebastiãozi
nho, situado à margem esquerda do rio Juruá, municí
pio de Carauari, do Estado do Amazonas. 

De acordo a isso, fica claro que os adquirentes 
compraram: 

a} No município de Carauari, os seringais (1) 
Santa Rosa ou Santa Rosa do Tanquê, sem determi
nação de área, localizado na margem direita do rio 
Juruá e, (2) o seringai denominado São Sebastiãozi
nho, localizado a margem esquerda do citado rio, 
também sem especificar o tamanho da área. 

b} No município de Fonte Boa, comarca de Teté 
(1) dois lotes localizados entre os lugares Santa Cruz 
e São Luís, com 20.000 ha, situados á margem do rio 
Riosinho; (2) os seringais denominados Recurso ou 
Veados e Campinas ou Fonte Boa, com uma área 
cada um de 10.000 ha, ou seja com uma área total de 
20.000 ha; e, (3) um seringai localizado er. -re o lugar 
denominado Mina de Ouro e o lugar denominado 
Santa Cruz, este último sem especificar o tamanho da 
área. 

Como podemos verificar, ao todo foram 7 os 
imóveis adquiridos. Estando 5 localizados no muni
cípio de Fonte Boa e 2 no município de Carauari, os 
quais se transformariam depois em 1 O glebas. Algu
mas adotando nomes dos locais que faziam limite 
com os acima adquiridos, sendo alargadas para 
1.464.597,50 ha, equivalentes a 146 quilômetros de 
frente por 100 quilômetros de fundo. 

Se hoje esse valor é grande, pode-se imaginar 
como o foi em 1974. Todavia, em 1965, data da 
compra feita pelo Sr. Milhão Magalhães, certamente 
era praticamente inacreditável, e, ainda, impensável 
em são juízo alguém poder comprovar ou pleitear a 
posse mansa e pacífica de uma extensão tão gran
diosa, tendo em vista que de conformidade à Lei nº 
89, de 31-12-59, que legislou sobre as terras devolu
tas do Estado, a extensão máxima que se poderia 
transferir era 3.000 hectares. 

Em 7-5-1974, o Sr. Milhão Magalhães e espo
sa, por contrato particular de promessa de compra e 
venda, venderam ao Sr. Constantino Nicolau Akel, 
os imóveis acima descritos. Esse contrato foi regis
trado no Cartório de Registro de Imóveis de Caraua
ri, às folhas 119/122, do Livro 3-A, sob o nº 413, 
pelo valor de Cr$1.000.000,00, equivalente a 2.654 
salários mínimos, ou seja, em valores atuais 
R$480.360,00 (Quatrocentos e oitenta mil, trezentos 
e sessenta reais) . 

Posteriormente, em 29-5-197 4, por escritura 
pública de cessão e transferência de compromisso 
de compra e venda, lavrada no cartório distrital de 
Pastez, Comarca de Porto Alegre, AS, livro 61, às 
tis. 126/128, o Sr. Constantino Nicolas Akel e espo
sa, cederam e transferiram a Derivai Homero Knip
hoff pela importância de Cr$ 9.000.000,00 (o equi
valente a 23.885 salários mínimos, cujos valores 
atuais correspondem a R$ 4323.248,00) todos os di
reitos decorrentes do aludido contrato, correspon
dente à área prometida de um milhão de hectares, 
incluindo esta última condição na cláusula IV. 

Em 1°-11-1974, por meio de escritura de com
pra e venda em virtude de cessão de compromisso, 
lavrada no Tabelião do 3º Oficio de Notas de Mana
us, no Livro 2.096, às tis. 134/151, os Srs. Militão 
Magalhães e Constantino Nicolau Akel, ratificaram a 
venda feita dos imóveis acima detalhados, formado 
pela sociedade civil Associação dos Profissionais Li
berais Universitários do Brasil - APLUB e mais trinta 
e quatro (34) pessoas físicas. 
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Todavia, no item li deste ato, e para justificar o 
alargamento da área descrita no primeiro registro 
em que dona Hermengarda Abreu Magalhães ven
deu as glebas a Militão Magalhães, os contratantes 
estabeleceram que o conjunto de terras formavam 
um todo, denominado Santa Rosa do Tanque, situa
do à margem esquerda do rio Juruá, município e co
marca de Carauari. 

Consuma-se essa ilegalidade, ao deixar cons
tante no item IV da citada escritura de compra e 
venda: "que os outorgantes cedentes, cederam e 
transferiram ao outorgado cessionário e comprador 
Dourival Homero Knipholt pela importância de Cr$ 
9,00 (nove cruzeiros) por hectare, todos os direitos 
decorrentes do aludido contrato de compromisso de 
compra e venda, por conta de cujo preço estimativo 
de um milhão de hectares, já foi recebida a impor
tância de Cr$2.320.000,00." 

Seguidamente, os compradores em 
1°-11-1974 constituíram a empresa APLUB 
AGRO-FLORESTAL AMAZÔNIA SA. 

O capital social integralizado foi de 
Cr$210.100.000,00 valor da época, equivalente a 
210.100.000 de ações ordinárias de valor unitário de 
Cr$ 1,00, integralizados pelos sócios acionistas pela 
entrega de bens pertencentes em condomínio, avalia
dos em Cr$ 210.000.000.00, mais Cr$100.000,00 
apodados pela sociedade civil acima indicada 

Ou seja. os imóveis foram revalorizados de Cr$9 
milhões para Cr$ 21 O milhões, num só dia. Sonegan
do o imposto do lucro havido. 

O Capital autorizado era de Cr$ 500.000.000,00 
(equivalente a US$ 66.844.919,00 ou 1.052.188 salá
rios mínimos, equivalente a valores atuais a 
R$190.446.127,00) , Cr$250.000.000,00 correspon
dente a 250.000.000 ações ordinárias e 
Cr$250.000.000 em ações preferenciais. 

Desta forma, num prazo de 5 meses, o valor dos 
imóveis, que na primeira transação foi de um milhão 
de cruzeiros, passou para nove milhões de cruzeiros 
na segunda transação, para finalmente serem incor
porados na sociedade APLUB Agro Florestal Amazô
nia S.A. por duzentos e dez milhões de cruzeiros. 

Ao analisar a Certidão - Cadeia Dominial -
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Ca
rauari, em 20.03.2000, verificamos que a Cadeia Do
minial das glebas vendidas por Hermengarda Abreu 
Magalhães a Militão Magalhães, e deste a Constanti
no Nicolau Akel e deste à APLUB Agro Industrial 

Amazônia S.A., encontra-se totalmente prejudicada, 
posto que houve quebra da seqüência do domínio 
entre a primeira transmitente e os anteriores que 
constam na citada certidão. Não sendo destacada a 
origem do primeiro proprietário na cadeia dominial, 
nem a procedência do título de domínio. 

Assim também, nessa certidão, tão somente 
os imóveis São Sebastiãozinho, matricula 241, e 
Santa Rosa do Tanque, matrícula 242, supostamen
te teriam procedência em títulos definitivos; e, os 
imóveis Recurso ou Veados, e Campinas ou Segre
do, matrícula 243, de acordo ao texto da citada certi
dão, tiveram origem em simples "posses". Seguida
mente, aparecem os imóveis Santa Luiza, São Pe
dro, Santa Cruz, Santa Rita, São Luiz e Restaura
ção conhecido por Reforma, também com matricula 
243, originados de "posses". To dos estes perten
centes a Raimundo Magalhães registrados no Livro 
3-A-1, às fls. 481 v, em 28-11-58. 

Finalmente, são detalhados os imóveis Santa 

Cruz (novamente) , São Sebastiãozinho 1 e li, Santa 

Rosa 1,11 e Ili, Mina de Ouro, Segredo (novamente) , 
Veado (novamente) , São Luiz 1,11 e Ili, Sem denomi

nação, Sem denominação e Sem denominação, re

gistrados nos Livros 3-A-1. 2-D, e 2-E., sob as matrí

culas 469, 785 e 1 .244 que pertenciam a Hermen

garda Abreu Magalhães, sem contudo descrever a 

origem dos títulos e a seqüência dos proprietários, e 

nem aparecer na escritura de promessa ~e compra 

e venda feita por Militão Magalhães. 

Constata-se assim, também, a duplicidade de 
registro e a inclusão ou desmembramento de glebas 
sem mencionar a sua origem. O qual está em con
tradição com o estabelecido na Lei nº 6.015/73. 

Desta forma, a escritura de compra e venda, lavrada 
em 16-6-1965, não atendeu as exigências desta lei, 
em vigência na época, estando assim, nula de con
formidade ao disposto pelo Art. 214 da Lei nº 
6.216/75. 

Assim, a APLUB Agroflorestal Amazônia SA. 
ganhou o reconhecimento do domínio das seguintes 
glebas, algumas das quais nem sequer nome ti
nham, e outras, como Mina de Ouro, Santa Cruz e 
Santa Rosa, áreas relatadas na escritura de compra 
e venda inicial e, portanto, não adquiridas: 
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· Mina de Ouro 
São Sebastiãozinho 
Sanla Rosa 
Santa Cruz 
São luiz 
Sem denominação 
Sem denominação 
Sem denominação 
Veado 
Segredo 

ÁREA TOTAL 1.464.396140 

297.59900 
247.937165 
300.301,75 
53.207,20 

32126950 
92.40525 
80.23725 
53.22470 
9.056,50 
9.157,60 

Desta forma, e sem mencionar as falhas pro
cessuais, levantadas posteriormente pela Procurado
ria do ITERAM, na ação anulatória impetrada em 
12-6-1981, fica claro que as peças iniciais das escri
turas de compra e venda e registros de imóveis estão 
eivadas de imperfeições que as tornam passíveis de 
nulidade, e, nseqüentemente, de cancelamento de 
conformidade ao disposto no Art. 1 O da Lei nº 6. 739 
de 5-12-1979 que dispõe sobre declaração de inexis
tência e cancelamento de matrícula e registro de 
imóvel rural vinculado a título nulo de pleno direito. 

Por outra parte, a sentença prolatada que bene
ficiou a APLUB, e, posteriormente, o surpreendente 
acordo feito entre esta e a Procuradoria Geral do 

Estado, que deveria representar os interesses 
do Estado do Amazonas, não levou em consideração 
o estabelecido na Lei 4.504, de 30 de novembro de 
1964, que dispõe sobre a promoção da melhor distri
buição da terra, amparo à propriedade da terra volta
da para o interesse comunitário. 

Além dos vícios documentais da origem dos títu
los de propriedade já levantados, houve o conluio 
com a designação de um dos arbitradores do laudo 
técnico na mesma pessoa que fez o levantamento ini
cial, o qual fundamentou a petição inicial da Ação De
marcatória. 

Cabe salientar que este Laudo Técnico que ali
cerçou a determinação do Juiz para a conceder a cita
da demarcatória que alargou a área de pouco mais de 
20.000 ha para mais de 1,5 milhões, esta eivado de 
erros técnicos que comprovam de maneira taxativa 
que não foi realizado no campo, e sim na prancheta 

de desenho, de conformidade ao parecer do Eng. 
Edilson Rocha da Silva, que serviu de base para a 
Ação Avocatória impetrada pelo ITERAM em 1981 
perante o Presidente do Tribunal de Justiça do Ama
zonas. 

5.3.2 Conclusão 

De acordo ao exposto, este é mais um caso em 
que diversas circunstâncias e fatores favoreceram 
uma empresa chegar a adquirir a propriedade de uma 
área preliminarmente de 1.464.597,50 ha, em absolu
ta contradição com o espírito que norteou o Poder Pú
blico a legislar, em diversas épocas e dispositivos le
gais. que ninguém poderia ser proprietário, de uma 
área, superior a 30.000 ha, segundo o Decreto 644 de 
1°-12-1903, ou, posteriormente, a 3.000 ha, por aqui
sição direta do Estado. 

Assim, não seria lícito, tanto desde o ponto mo
ral e ético, como de conformidade à vasta legislação 
existente, que este principio ultrapassasse quaisquer 
um destes limites, como foi feito neste caso da 
APLUB Agro Florestal Amazônia S.A. 

Entendemos que existem mecanismos legais 
para revisar essa situação, que corno observamos 
anteriormente, tem significado até o presente mo
mento, a perda de uma considerável área de terras do 
patrimônio do Estado. Em benefício de uma empresa 
que até agora nada investiu de capital próprio na regi
ão para alavancar o progresso do povo do interior, cri
ando opções de trabalho e de riqueza. Salvo a explo
ração insensata dos recursos naturais, a aquisição de 
empréstimos subsidiados e o suporte patrimonial que 
lhe dá a enorme extensão de terras sob o seu domínio 
na nossa opinião, adquiridos de maneira irregular. 

Este relatório, está destinado a promover e sen
sibilizar a Douta Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Amazonas, Ministério Público e ao próprio 
e direto interessado, O Governo do Estado do Amazo
nas, a interpor as ações que sejam julgadas apropria
das para reverter esta situação e fazer voltar essas 
terras ao patrimônio do povo amazonense. 

A SEGUIR, É INCORPORADA A ESTE 
RELATÓRIO A DEFESA APRESENTADA À CPI 

PELA APLUB AGRO FLORESTAL AMAZÔNIA S/A: 

QUANTO A REGULARIDADE DA AQUISIÇÃO 
DAS TERRAS. 

A aquisição das terras no estado do Amazonas, 
pela Aplub Agro Florestal Amazônia SA., terá certa
mente inconsistências, imprecisões e imperfeições. 
Mas todas elas e cada uma decorrem das dificuldades 
que, há mais de 25 anos, cercavam uma operação de 
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aquisição de terras nos confins interioranos de qual
quer estado amazônico, e ainda mais, do Amazonas. 

Não é grande tarefa, agora, apontar tais defi
ciências. Tais deficiências, entretanto, podem ser per
feitamente explicadas e esclarecidas. E o conjunto, a 
totalidade, a cadeia de atos e fatos que precisa ser 
observada: então se poderá concluir, com convicção 
e certeza, de que aquelas terras foram adquiridas, de 
que aquela área foi consolidada em 912 mil hectares, 
dentro da normalidade legal. 

O que se comprava era - necessariamente- im
preciso. Não há outra razão para que a escritura públi
ca de compra e venda da área em causa, mencionas
se uma área em números redondos de 1 milhão de 
hectares. 

A Aplub Agro Florestal pesquisou com as caute
las de praxe,. e com o olhar cuidadoso de advogados 
especialistas, à época, as origens, os registros carto
riais, as cadeias dominiais. Concluiu, pelos meios e 
métodos daqueles tempos, que havia boa margem de 
segurança para a aquisição da "área prometida de 1 
milhão de hectares", como consta da escritura de 
compra e venda original. 

Na análise minuciosa então feita, considerou-se 
que os marcos geográficos delimitativo, bem definidos 
na escritura inicial, permitiriam adiante dar precisão ri
gorosa ao total da área e aos limites e confrontações. 

Ou seja, para a Aplub Agro Florestal a origem 
das terras era estritamente privada, e boa; essa con
dição era revelada pelos títulos, base da transcrição 
do domínio. Estava assinalada, devidamente, a cade
ia dominial: assim afirmavam os registros públicos, 
dos quais não cabia a empresa duvidar. 

Dizendo de outro modo e reiterando: a Aplub 
Agro Florestal comprou a área não somente com no
tória boa fé, como e ainda mais, tomando as precau
ções mais adequadas para um negócio de tal vulto, e 
inclusive porque não pairava sobre a área nenhuma 
suspeita. 

Mas se fazia necessário definir com precisão a 
área total das glebas. 

Para esse fim, a Aplub Agro Florestal ajuizou 
Ação Demarcatória na Comarca 

de Carauari, a qual consolidou uma área de 
1.464.597,384 hectares, através de decisão judicial 
prolatada em maio de 1975. 

Seis anos depois, em junho de 1981, o Instituto 
de Terras do Estado do Amazonas-Iteram, inconfor
mado com decisão e alegando falhas processuais, re
quereu a avocação dos autos da Ação Demarcatória, 
através do Tribunal de Justiça do estado do AM. 

O Tribunal de Justiça, entretanto, em julgamento 
unânime, decidiu que a sentença da Ação Demarca
tória bem apreciara a espécie e não era merecedora 
de reparos. 

O ITERAM , ainda não conformado com a sen
tença de primeiro grau, em setembro de 1983 ingres
sou com Recurso Extraordinário junto ao T J do Ama
zonas. 

Em junho de 1985, uma Transação Judicial, ce
lebrada entre a Aplub Agro Florestal e o governo do 
Estado do Amazonas, representado pelo ITERAM, 
pôs fim à Ação, reconhecendo uma área de 
912.963,02 hectares. 

Essa Transação, legitimada por homologação 
do Tribunal de Justiça, certamente produz os efeitos 
de Coisa Julgada. 

O relatório preliminar desconsidera e passa ao 
largo da hipótese da aquisição de boa fé ; da Ação 
Demarcatória vencedora em primeiro grau ; da confir
mação da sentença de primeiro grau pelo Tribunal de 
Justiça ; do fato de que o Tribunal considerou ''total
mente descabida a" avocação pretendida pelo 

ITERAM. 

Desconsiderou e passou ao largo da Transação 
Judicial realizada entre o Estado do Amazonas e a 
Aplub Agro Florestal, e que no nosso sistema jurídico 
a transação produz entre as partes o efeito de Coisa 
Julgada ( Código Civil, Art. 1030, primeira parte) . 

O Relatório parece partir de que, na aquisição 
das terras, houve uma improvável conspiração, que 
começa pelos vendedores, continua com a Aplub 
Agro Florestal, passa pelos cartórios e oficiais carto
rários, alcança o Juiz de Primeira Instância que julgou 
a Ação Demarcatória, atinge a Câmara Cível do Tribu
nal de Justiça que confirmou a Demarcatória, adentra 
pelo ITERAM, conta com a participação ativa do Go
verno do Estado, e ponto culminante, contamina o Tri
bunal de Justiça que legitimou, pela homologação, a 
Transação Judicial. 

O Relatório , de outro lado, ignora que a Aplub 
Agro Florestal da Amazônia tem pago , todos estes 
anos, religiosamente, o Imposto Territorial Rural-ITR, 
e sobre área reconhecida como legítima pelo Incra, 
que é de 912 mil hectares. Simplesmente desconsi
dera o fato de que a empresa maçitém válido o CCIR, 
o qual, para ser concedido e revalidado, requer um 
conjunto de exigências legais que começa com a 
comprovação da propriedade. 

Não faz o Relatório nenhuma menção ao Plano 
de Manejo Sustentável aprovado junto ao lbama - o 
primeiro em várzea do Estado do Amazonas, desde a 
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mais recente legislação da espécie - no qual um dos 
requisitos centrais é a comprovação da propriedade. 

Não se compadeceu o Relatório da permanente 
e continuada disposição da empresa em cooperar, de 
prestar informações e esclarecimentos à CPI; de que 
todas as solicitações que lhe foram demandadas fo
ram cumpridas a tempo e hora; do depoimento sere
no e objetivo, e sem maiores questionamentos, do 
nosso diretor Fernando Lisboa, em Manaus. 

Para a Aplub Agro Florestal, nada há de irregu
lar na aquisição daquelas glebas. A aquisição se deu 
por Ato Jurídico Perfeito; as dúvidas, contradições e 
controvérsias foram dirimidas por sucessivas deci
sões da Justiça, que fizeram Coisa Julgada; os recur
sos investidos, a presença e a obra da empresa, tudo 
configura Direito Adquirido. 

Finalmente, se anexa a este voto e ao Relatório, 
como um núcleo relevante das presentes considera
ções, parecer jurídico do eminente jurista Miguel Rea
li Júnior, que aborda a questão específica da regulari
dade, legalidade e legitimidade das terras adquiridas 
na Amazônia pela Aplub Agro Florestal. 

QUANTO À SUPOSTA SONEGAÇÃO DE 
IMPOSTOS. 

O relatório comete grave equívoco, à pg. 73, 
quando afirma que houve sonegação de impostos na 
valorização de CR$9 milhões de cruzeiros para 
CR$21 o milhões, dos imóveis adquiridos pelos sócios 
e posteriormente transferidos para integralização do 
capital da Aplub Agro Florestal. 

O tratamento tributário da operação obedeceu 
rigorosamente a legislação da época. 

Não há que se falar em lucro. Os subscritores da 
Aplub Agro Florestal adquiriram o imóvel por CR$9 
milhões, mas não o venderam por CR$210 milhões, 
como parece dar a entender o Relatório. Os compra
dores da área de terras, sócios da Aplub Agro Flores
tal, são até hoje os mesmos, com as possíveis exce
ções dos que faleceram. 

QUANTO À AFIRMAÇÃO DE QUE A 
EMPRESA NADA INVESTIU DE CAPITAL PRÓPRIO 
NA REGIÃO.( PG. 75) . 

A Aplub já investiu na Amazônia, a valores de 
hoje, cerca de R$56 milhões de reais, na aquisição do 
imóvel, compra de equipamentos e máquinas, proje
tos, instalações, tributos, despesas administrativas, 
demarcação, salários, e de modo especial, no bem 
sucedido esforço de preservação da área. 

Esse valor está devidamente lançado na conta
bilidade, e pode ser comprovado centavo a centavo, 
despesa a despesa, investimento a investimento. 

Os investimentos da Aplub Agro Florestal da 
Amazônia, nestes 27 anos, nesse valor.foram infor
mados pela empresa a praticamente todos os ilustres 
senhores membros da CPI, inclusive o senhor Presi
dente e o Senhor Relator. Também ficou registrado no 
depoimento de nosso diretor Fernando Lisboa, em 
Manaus. 

QUANTO À AFIRMAÇÃO DE QUE A APLUB 
AGRO FLORESTAL PROMOVEU A "EXPLORAÇÃO 
INSENSATA DOS RECURSOS NATURAIS" (PG. 75). 

A afirmação acima, constante do Relatório, é in
teiramente improcedente, destituída de qualquer 
base. 

Os mais recentes levantamentos sensoriais e 
por satélite evidenciam que na propriedade da Aplub 
Agro Florestal da Amazônia, de 912 mil hectares, 
99,2 por cento está, mais do que conservada, intacta. 

As raras clareiras na mata foram abertas pela 
Petrobras, na prospecção de óleo e gás. 

O Plano de Manejo Sustentável, aprovado pelo 
lbama, é realizado em apenas 30 mil hectares, dos 
912 mil; e até este momento mal alcançou 1 mil hecta
res. Em cada hectare serão retiradas apenas 6,5 ár
vores adultas. 

Finalmente, a Aplub Agro Florestal fez registrar 
espontaneamente, á margem da Escritura, uma re
serva legal de 846. 726 hectares onde a extração de 
madeira sé poderá ser feita de Plano de Manejo. So
mada esta área a área de preservação permanente 
tem-se, hoje, que 97 por cento da área está destinada 
a preservação do meio ambiente. 

A obra mais importante realizada pela Aplub 
Agro Florestal na Amazônia foi a preservação. 

QUANTO A OUTRAS IMPRECISÕES 
CONSTANTES DO RELATÓRIO 

- No item 5.3.1 do Relatório, pg. 70, se afirma 
que existe nulidade na origem do título aquisitivo, por 
contrariedade ao art. 1.133 do Código Civil. A referên
cia ao citado artigo é aleatória e ignora o usual e con
sagrado instituto da Procuração em Causa Própria. 

- Na página 7 4 do Relatório consta a incongruen
te assertiva de que a escritura de 16-6-65 (anterior) 
está em contradição com a Lei nº 6.015/73 (posterior) . 

- A referência a respeito do Probor, página 70, é 
despicienda. O programa estava aberto em condi
ções idênticas para qualquer interessado. A Aplub 
Agro Florestal honrou seus compromissos nos prazos 
contratuais e há mais de 15 anos passados. 



00072 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

Brasília-DF, 22 de agosto de 2001 

Consulta 
A empresa Aplub Agro Florestal Amazônia S/ A. 

encaminha-nos Consulta na qual solicita a aprecia
ção da situação de gleba de terras que possui no 
Estado do Amazonas, frente à hipótese prevista no 
art. 188, § 1 ºda vigente Constituição Federal, queren
do saber, em síntese, se incide ou não a regra ali con
tida à aquisição de terras operada em 1 ºde novembro 
de 1.974. 

Informa a Consulente que as glebas foram ad
quiridas na data acima referida, conforme Escritura 
Pública de Compra e Venda lavrada no Tabelionato 
do 3° Ofício de Notas da Comarca de Manaus, tendo 
como parte vendedora Militão Magalhães e sua mu
lher, e como outorgantes cedentes Constantino Nico
lau Akel e sua mulher, como parte compradora e ou
torgados cessionários um grupo de pessoas, físicas e 
jurídicas, entre as quais, com o maior percentual, a 
APLUB - Associação dos Profissionais Liberais Uni
versitários do Brasil, totalizando a área cerca de um 
milhão (1.000.000) de hectares. 

Na mesma data da aquisição foi constituída, 
mediante Escritura Pública, lavrada perante o mesmo 
Tabelionato do 3° Ofício de Notas da Comarca de Ma
naus, a empresa sociedade anônima Aplub Agro Flo
restal Amazônia, cujo capital foi subscrito e integrali
zado mediante o aproveitamento da área de terras 
adquirida. 

Com o fim de definir adequadamente a área ad
quirida - vez que os limites e confrontações constan
tes na Escritura não eram exatos - a Aplub Agro Flo
restal ajuizou, na Comarca de Carauari, a competen
te Ação Demarcatória. A final, por meio de decisão ju
dicial, prolatada em 31 de maio de 1975, o domínio 
restou consolidado em 1 .464.597,384 hectares, tudo 
sendo averbado no registro nº 464, de tis. 153 do Livro 
3-A do Registro de Imóveis da mencionada Comarca. 

Contudo, seis anos após o trânsito em julgado da 
sentença homologatória, o INSTITUTO DE TERRAS 
DO ESTADO DO AMAZONAS - ITERAM, requereu a 
avocação dos autos da Ação Demarcatória, por meio 
da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas, alegando, em síntese, que o procedimeno 
demarcatório não tinha observado as normas proces
suais vigentes, por não ter sido submetido ao du
plo-grau de jurisdição, entendendo terem sido afronta
dos interesses do Estado do Amazonas. 

Distribuído o feito à 1 ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça daquele Estado, decidiu-se em 27. de junho 
de 1983, por unanimidade, e inclusive com parecer ta-

vorável do Senhor Procurador de Justiça, que a sen
tença de primeiro grau bem apreciara a espécie, man
tendo-se, pois, o decidido. Porém, inconformado, em 
14 de setembro de 1983 o Iteram ingressou com Re
curso Extraordinário, contestado pela Aplub Agro Flo
restal em 7 de outubro de 1983. 

Estavam os autos conclusos ao Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de 
Justiça do Amazonas quando as partes -de um lado, 
o Estado do Amazonas, representado pelo Iteram, de 
outro a Aplub Agro Florestal _, solicitaram a suspen
são do processo, visando buscar, em conjunto, um 
acordo que finalizasse a demanda, sendo o pedido 
deferido em 5 de dezembro daquele mesmo ano. 

Após longas tratativas, chegaram as partes a 
um acordo, obtido por meio de Transação Judicial, as
sinada em 28 de junho de 1985, extinguindo, assim, o 
feito. 

Pela transação, a Aplub Agro Industrial renunci
ou ao domínio de parte das terras, excluindo-se da 
matrícula nº 469, do Registro de Imóveis de Carauari, 
uma área de 551.634,364 hectares, que passou, as
sim, ao pleno domínio do Estado. A propriedade da 
empresa restou consolidada sobre 912.963,02 hecta
res. O Estado, por sua vez, desistiu de prosseguir o 
Recurso Extraordinário intentado nos autos da já 
mencionada Ação Avocatória. 

Informa ainda a Consulente ter investido, ao lon
go de vinte e cinco (25) anos, "considerável volume 
de recursos na manutenção da propriedade, bem 
como em atividades geradoras de emprego e desen
volvimento da região". Mantém, ainda, projetos de 
preservação ambiental, de modo que as florestas si
tuadas na área "estão intactas e reservadas para in
vestimentos e aproveitamento adequado". 

Este aproveitamento é realizado em cerca de 30 
mil hectares mediante o Plano de Manejo Florestal, 
instituído pela empresa tão logo o Manejo Florestal 
Sustentável recebeu do Governo regras claras e insti
tuídas por Lei. Além do mais, a Aplub fez registrar, à 
margem da Escritura, uma reserva legal de 846. 726 
hectares onde a extração de madeira só poderá ser 
feita através do Plano de Manejo. Somada esta área à 
área de preservação ambiental permanente, tem-se, 
hoje, que noventa e sete por cento (97%) da área de 
propriedade da Aplub Agro Florestal está destinada à 
preservação do meio ambiente. 

Examinada a documentação oferecida pela em
presa, podemos emitir o nosso Parecer, que iniciará 
com o imprescindível relato histórico da aquisição da 
área e o exame dos pressupostos de incidência do re-
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tromencionado 188, § 1 º da Constituição Federal 
(Parte 1) , seguindo a análise dos efeitos da aquisição 
e da transação judicial (Parte li) . 

PARECER 

1) DA AQUISIÇÃO PELA APLUB DE TERRAS 
NO ESTADO DO AMAZONAS E DA NATUREZA DO 
BEM ADQUIRIDO 

A) Histórico da Aquisição 

1.) Para bem compreender os fatos em análise, 
importa, preliminarmente, situar o contexto no qual 
adquirida, no Estado do Amazonas, tão extensa área 
de terras por associação gaúcha voltada a congregar 
os profissionais liberais universitários. 

Corria o ano de 1973, e JORGE BABOT 
MIRANDA, gaúcho, que fora presidente do BRDE 
(Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do 
Sul) , então na presidência do BASA (Banco da Ama
zônia Sociedade Anônima) decidiu promover amplo 
seminário designado "O Sul vem ao Norte': com o ex
plícito propósito de dar conhecimento, aos empresári
os do sul do Paf s, das perspectivas de negócio na re
gião amazônica. Relembre-se que, à época, a comu
nicação entre as regiões geográficas do Paf s era ain
da incipiente, havendo, por outro lado, interesse políti
co na integração regional, mormente no que diz res
peito à Amazônia, que sempre atraiu interesses es
trangeiros. 

Participou do seminário empresário gaúcho vin
culado à indústria madeireira, que, em seu retorno a 
Porto Alegre, interessou a APLUB no investimento. À 
época, as entidades de seguro e previdência privada, 
como a APLUB, podiam, nos quadros da legislação 
vigente, investir amplamente em bens que assegu
rassem solidez patrimonial e possibilidades de renta
bilidade aos seus associados e beneficiários, estan
do, entre esses bens, com papel de relevo, os imóve
is, ativos que poderiam bem assegurar a pretendida 
solidez patrimonial. 

Assim sendo, e estando a APLUB interessada 
em formar patrimônio rentável a médio e longo pra
zos, o negócio foi concretizado. 

2.) É preciso também recordar que, à época, a 
delimitação dos limites e confrontações de áreas ru
rais, mormente nos confins da Amazônia, não era fei
ta de forma tão exata e precisa, como hoje ocorre em 
virtude de modernos meios demarcatórios ou discri
minatórios, inclusive por intermédio de satélite. Por 
esta razão, os lindes eram habitualmente imprecisos, 
marcados por acidentes geográficos e indicados co
mumente de forma aproximativa. O que efetivamente 

importava, corno ainda hoje importa, é a regularida
de da cadeia dominial. 

3.) A relativa imprecisão dos limites e confronta
ções existentes nos próprios títulos_ nos quais por ve
zes vinham utilizadas expressões como "área aproxi
mada", "mais ou menos': ou similares, ou ainda no fato 
de certos lindes serem fixados com base em acidentes 
e particularidades geográficas _deve-se, certamente, 
à peculiar história da ocupação de terras no Brasi11. 

Como é por todos sabido, no Brasil, diferente
mente do ocorrido em outros territórios, as terras fo
ram primitivamente públicas, só ao longo dos séculos 
possibilitando-se a sua apropriação privada. Em voto 
notável, sintetizou ALIOMAR BALEEIR02

: as terras do 
Brasil foram objeto de conquista e posse, por PEDRO 
ALVARES CABRAL, para o Rei de Portugal, com o que, 

"Ela passou a ser uma fazenda do Rei 
ficando no domínio real até a Independência, 
quando foi transferida para o Patrimônio Naci
onal, lá pe1Tnanecendo todo o tempo do 
Império, até que o art. 64 da Constituição de 
1891 a distribui aos Estados em cujos limites 
se encontrava. Então os Estados, como su
cessores da Nação brasileira, e a Nação bra
sileira, como sucessora do patrimônio pessoal 
do Rei de Portugal, não necessitam trazer ne
nhum tftulo. O título é posse histórica, o fato 
daquela conquista da te"a". 

Patrimônio público, as terras brasileiras foram 
objeto, no entanto, de doações e concessões, nota
darnente por meio de sesmarias, assinalando a pro
pósito MESSIAS JUNQUEIRA: 

"até 17 de julho de 1822, a proprieda
de territorial brasileira, de caráter latifundiá
rio, foi concedida através de cartas de ses
marias, pelo governo. n3 

'Acerca do tema veja-se os clássicos UNHARES DE LACERDA, O 
Tratado das Terras do Brasil, Rio de Janeiro, Alba, 1960, 
MESSIAS JUNQUEIRA, As Terras Devolutas na Reforma Agrá
ria, São Paulo, 1964, CARVALHO, Afrâfio, Registro de Imóveis, 
Rio de Janeiro, Forense, 1982, CIRNE LIMA, Ruy, Pequena Histó
ria Territorlal do Brasll, Sesmarias e Terras Devolutas, Porto 
Alegre, Sulina, 1954, e o recente estudo de VARELA, Laura Beck, 
Das Sesmarias à Propriedade Moderna: os fundamentos do Di
reito de Propriedade no Brasil, dissertação de Mestrado, Facul
dade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2001, inédito. 
'STJ, RE nº51.290, Estado de Goiás, Rei. Min. Aliomar BALEEIRO, 
unânime, Tribunal Pleno, j. em 04/04/73, DJ 9.11.73. 
3 JUNQUEIRA, Messias, A Discriminação de Terras Devolutas 
na Amazônia Legal, in Revista de Direito Agrário, Ministério da 
Agricultura, vol. 1, ano 1, nº 1, 1973, Brasília, Graphos, p. 65. 
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Apenas em 1850, a Lei de Terras (Lei nº 601) 
veio regularizar a questão, determinando a possibili
dade de sua venda aos particulares. Já nesta época 
era grande, contudo, a extensão das terras devolu
tas, assim entendidas aquelas glebas que, no pas
sado, havia sido objeto de concessão sesmaria!, ca
indo depois em comisso pelo desuso ou não-apro
veitamento econômico, sendo então "devolvidas" ao 
Estado. Por isto a Lei nº 601 ocupou-se também em 
estatuir a delimitação entre o patrimônio público 
e o particular, determinando, no art. 1 O, caber ao 
Governo prover "o modo prático de extremar o domí
nio público c'o particular''. 

Nesta regra está a origem do processo dis
criminatório, instituído quase um século após, em 
1946, pelo Decreto-Lei nº 9. 760, ainda como conten
cioso administrativo (arts. 19 a 32) , depois regulado 
pelo Decreto-Lei nº 1.164/71, que recebeu elogiosas 
referências de MESSIAS JUNQUEIRA, para o qual 
aquela normativa, em termos de direito público terri
torial constituía "a coisa mais importante que já se 
tez no Brasil desde a Lei nº 601, de 18 de setembro 
de 1850".4 

Este Decreto-Lei, vigorante à época da aqui
sição de terras pela APLUB, tornou realidade, ainda 
segundo o abalizado entendimento de MESSIAS 
JUNQUEIRA, a providência acenada pelo Estatuto 
da Terra, 

"quando quer que ao problema das 
terras devolutas brasileiras se imprima so
lução tendente a harmonizar as peculiari
dades regionais com os altos interesses do 
desbravamento, através da colonização ra
cional". 5 

Para dar execução ao vasto programa de ação 
determinado pelo Decreto-Lei nº 1.164/71, o Decre
to-Lei nº 1.179, que se lhe seguiu, previu o custeio, na 
Amazônia, de ações discriminatórias de terras devo
lutas e fiscalização de uso e posse da terra. A mesma 
normativa estabeleceu a distinção conceituai entre 
"discriminar" e "demarcar", de modo a entender-se, 
corretamente, que as terras devolutas são objeto 
de ação discriminatória, e não demarcatória. Esta 
é reservada às terras públicas (não devolutas) e às 
terras particulares. 

'MESSIAS JUNQUEIRA, A Discriminação de Terras Devolutas 
na Amazônia Legal, cit, p. 65. 
5 MESSIAS JUNQUEIRA, A Discriminação de Terras Devolutas 
na Amazônia Legal, cit., p. 65. 

Cumpre, pois, atentar para este ponto: na oca
sião em que a APLUB adquiriu terras no Estado do 
Amazonas, vigorava norma legal que atribuía ao 
Estado e ao INCRA (Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária) , não só o dever de agir, discri
minar e fiscalizar, mas, por igual, poderes e instru
mentos para tanto. 

4.) Além do mais, como saber se há terra devo
luta antes de realizado o processo discriminatório? 
Se a discriminação é o meio para apurar se a terra é 
ou não devoluta, como antecipar o posterius ao prius? 

Além do mais, no tratamento das terras devolu
tas, sublinha MESSIAS JUNQUEIRA, 

"não se poderá esquecer que é ca
pital a distinção entre terras devolutas legiti
mamente possuídas, com cultura efetiva e 
morada habitual, terras devolutas ilegitima
mente ocupadas e terras devolutas vagas.'6 

E isto porque o possuidor legítimo de terras de
volutas é considerado o seu proprietário putativo7

, ra
zão pela qual não pode o Poder Público, 

"sem determinadas cautelas prévias, 
utilizar em programas de reforma agrária, 
terras devolutas legitimamente possuídas 
pelos particulares'8 . 

O Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) reconhece 
expressamente o direito do legítimo possuidor de ter
ras devolutas, tanto assim que confere poder ao 
INCRA para "reconhecer as posses legitimamente 
manifestadas através de cultura efetiva e moradia ha
bitual" (art. 11) , assim como tem aquele órgão autori
dade para "incorporar ao patrimônio público as terras 
devolutas federais ilegalmente ocupadas e as que se 
encontram desocupadas" (art. 11, in fine, grifamos) . 
Daí a distinção entre a tríplice espécie das terras de
volutas, antes aludida por MESSIAS JUNQUEIRA. 

5.) Em suma: não houve processo discriminatório 
que determinasse a existência, ou não, de terras devo
lutas entre as terras adquiridas pela APLUB, nem mes
mo se, entre essas, haveria, ou não, algumas legitima
mente possuídas. O que se observa, pois, é que, nem 
na época da aquisição das terras pela APLUB (1974), 
nem quando da propositura e tramttação da Ação De
marcatóría _ com toda a publicidade que uma tal ação 
encerra_ houve qualquer objeção por parte de qual
quer ente ou autoridade pública. 

"MESSIAS JUNQUEIRA, As Terras Devolutas na Reforma Agrá· 
ria, São Paulo, 1964, p. 54. 
'Assim MESSIAS JUNQUEIRA, obra por último citada, Introdução. 
'Idem, ibidem. 
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6.) E isto porque, efetivamente, a Escritura de 
Compra e Venda lavrada em 1 ºde novembro de 197 4 
e a Certidão da Cadeia Dominial expedida pelo Cartó
rio do Registro de Imóveis da Comarca de Carauari 
davam e dão conta do fato de ser privada a proprie
dade então transmitida. Não se cogitava então, e ja
mais se cogitou, da alienação de bens públicos. 

Os antigos proprietários, MILITÃO 
MAGALHÃES e sua mulher haviam adquirido o domí
nio do imóvel "São Sebastiãozinho", em 28 de no
vembro de 1958, de RAIMUNDO MAGALHÃES, que 
os adquirira de H. CONTREIAS; o imóvel "Santa Rosa 
do Tenquê" fora adquirido de ANA DA SILVA OUTRA, 
na mesma data; os imóveis denominados "Recurso" 
ou "Veados"; "Campinas" ou "Segredo, "Mina de 
Ouro", "Santa Luzia", "São Pedro, 

"Santa Cruz", "Santa Rita", "São Luiz" e "Resta
uração", também conhecido por "Reforma", haviam 
sido adquiridos do mesmo RAIMUNDO 
MAGALHÃES, que os adquirira, também naquela 
longínqua data, de ANTÔNIO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA SOBRINHO. 

Outros imóveis pertenciam, desde 1965, a 
HEMENGARDA ABREU MAGALHÃES. Todas estas 
sucessivas aquisições haviam sido feitas por Escritu
ras Públicas, devidamente registradas. 

Portanto, em nenhum momento se cogitou, por
que não haveria que cogitar, da autorização do Con
gresso Nacional, só requerida, e desde a entrada em 
vigor da Constituição de 1988, para a alienação de 
bens públicos superiores a dois mil e quinhentos 
(2.500) hectares. 

7.) Na época, é bem verdade, vigorava a Carta 
de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitu
cional nº 1 /1969, que no art. 171, § 1 º exigia a aprova
ção do Senado Federal para, 

"a alienação ou concessão de terras 
públicas com área superior a três mil hecta
res" (grifamos) . 

Também aí, como se vê, a natureza pública da 
terra a ser alienada constituía elemento nuclear do 
suporte tático da regra, a direcionar, portanto, a sua 
incidência. E, na espécie, como se viu, não era públi
ca, senão privada, a terra alienada. 

8.) A regra condicionante da validade da aquisi
ção de terras públicas por particulares à autorização 
do Parlamento é antiga em nosso sistema constitucio
nal, sendo posta, pela primeira vez, no art. 130 da 
Constituição de 1934, pelo qual nenhuma concessão 
de terras de superfície superior a dez mil hectares po-

deria ser feita sem a prévia autorização do Senado Fe
deral. Repetiu-a a Carta de 1937, no art. 1559

, a Consti
tuição de 1946, aí já aludindo, no parágrafo 1 O do art. 
156, expressamente à "alienação", a par da "conces
são", a Carta de 1967, no art. 164, parágrafo único, e a 
Emenda Constitucional nº1/1969, no art. 171, parágra
fo único, retrotranscrito, aí mantendo o limite de três mil 
hectares, já existente na Carta anterior. 

ºAludindo, então ao "Conselho Federal" 

A razão de ser da regra, hoje constante no art. 
188, § 1°, é por si só evidente: o de evitar as transla
ções possessórias ou dominiais de grandes áreas pú
blicas para uma só pessoa, pois estas, as terras públi
cas, e as devolutas, devem ter destinação compatí
vel "com a política agrícola e com o plano nacional de 
reforma agrária", segundo consta no caput do mesmo 
art. 188. Pela mesma razão, diz-nos o§ 2º, a autoriza
ção do Parlamento não é necessária quando a aliena
ção ou a concessão das terras públicas tiver como fi
nalidade a reforma agrária. 

Em suma: da necessária conjugação dos pará
grafos do art. 188 constitucional com o seu caput_ 
que comanda a inteligência da regra_ tem-se o pro
pósito da Constituição nesta matéria. E tem-se, igual
mente, as condições táticas necessárias à incidência 
da regra jurídica, quais sejam, o fato de ser pública a 
terra; o fato de sua área ser superior a dois mil e qui
nhentos hectares; e o fato de a alienação não se des
tinar à reforma agrária. 

Uma destas condições não se verificou in casu: 
a terra alienada à APLUB não era pública, mas priva
da. Não se comprovou sequer a existência de terras 
devolutas vagas ou ilegitimamente ocupadas. 

li) Da natureza privada das terras alienadas à 
APLUB e dos efeitos da transação. 

A) Da cadeia dominial e da Ação Demarcató-
ria 

8) Com efeito, em nenhum momento restou se
quer indicado fossem públicas as terras adquiridas 
pela ABLUB em 1 O de novembro de 197 4, logo repas
sadas à sociedade anônima na mesma data constituí
da, qual seja, a APLUB AGRO FLORESTAL. Sua ori
gem estritamente privada era revelada pelos tftulos, 
base da transcrição do domínio; assim apontava a ca
deia dominial comprovada, assim afirmavam os regis
tros públicos e assim também estabelecera a senten
ça proferida nos autos da Ação Demarcatória, em 
1975, e confirmada, à unanimidade, pelo Tribunal de 
Justiça do Amazonas, devendo ser assinalado que 
documento recente a nós alcançado pela Consulen-
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te, isto é, a Certidão da Cadeia Dominial exarada pelo 
Cartório do Registro de Imóveis de Carauari em 20 de 
março de 2000 nenhuma suspeição contém acerca 
da regular dominialidade. 

9.) A única ocasião em que foi alegado (e não 
sequer remotamente comprovado) haver porções de 
glebas que caracterizariam terras devolutas entre as 
adquiridas pela APLUB foi na oposição argüida, sete 
anos após a compra, pelo ITERAM, em face da 
Ação Demarcatória. 

A já apontada imprecisão nos lindes da área ad
quirida levou a APLUB a buscar certificar, cerca de 
um ano após a aquisição, a real extensão de seu do
mínio, para o que a Ação Demarcatória mostrava-se o 
meio adequado. Relembre-se que segundo a Escritu
ra Pública de 1 O de novembro de 197 4, "área de 
1.000.000 (hum milhão) de hectares considerada 
como existente"(grifamos). A extensão da área era, 
pois, aproximativa. Tanto assim que, na Ação Demar
catória restou fixada a área, sensivelmente superior, 
de 1.464.597,384 hectares. 

10) No pedido de Avocação dirigido, em 12 de 
junho de 1981, à Presidência do Tribunal de Justiçà 
amazonense, fundamentava-se o ITERAM no fato de 
não ter sido obedecido o duplo grau de jurisdição, na 
alegada "inconsistência" do laudo pericial que instruí
ra a Demarcatória e na circunstância de as terras da 
APLUB confrontarem com terras devolutas, alegan
do-se, ainda que, relativamente a certas glebas, não 
fora encontrado o título de domínio. 

Porém, não só estas alegações não foram com
provadas como a decisão do Tribunal de Justiça ama
zonense considerou "totalmente descabida" a preten
dida avocação, por ser inclusive o ITERAM revel no 
processo, cuja sentença havia, há mais de seis anos, 
feito coisa julgada. 

11) Não bastasse esta circunstância, assina
le-se que o Estado do Amazonas e a APLUB realiza
ram transação judicial, na qual _ assim diz a petição 
dirigida à Presidência do Tribunal de Justiça em 28 de 
junho de 1985 _ "ficaram amplamente assegurados' 
os direitos das partes, de um lado a APLUB que efeti
vamente comprara "aproximadamente" um milhão de 
hectares, de outro, o Estado, em relação às terras ale
gadamente tidas como devolutas e confrontantes 
com a propriedade da APLUB. 

Por esta transação retirou-se da área demar
cada à APLUB 553.634,364 hectares, terras agora 
incontroversamente pertencentes ao domínio público, 
ficando a APLUB com o domínio consolidado em exa
tos 912.963,02 hectares, extensão, portanto compatí-

vel com o "um milhão de hectares aproximadamente" 
comparados. 

Registre-se: se de "alienação" de terras há que 
falar entre particular e Estado, não é de "alienação" de 
terras públicas ao domínio particular, mas do inver
so: terras que haviam sido tidas por sentença 
como particulares, pertencentes à APLUB, foram 
transpassadas ao Estado. Portanto, hipótese inver
sa à requerida pelo§ 1° do art. 188 da Constituição! 

Diante destas circunstâncias, poder-se-ia per
guntar a razão pela qual a APLUB, vencedora incon
teste na Ação Avocatória, e tendo tido, na Ação De
marcatória, o reconhecimento de seu domínio sobre 
expressiva parcela de terras em muito superiores ao 
"cerca dfl' um milhão de hectares que pensava ter ad
quirido, firmou, mesmo assim, a transação. 

Para responder a esta indagação é preciso con
jugar um elemento jurídico, qual seja, os pressupos
tos da transação, com um dado de fato, relativo aos 
interesses econômicos da empresa relativamente à 
sua propriedade no Amazonas. 

Da Transação e dos seus Efeitos 

12) Recorde-se: a) a Escritura Pública de 
Compra e Venda dava conta de uma área de "cerca" 
de um milhão de hectares, chegando o contrato de 
compra e venda a estipular, à APLUB, o dever de pa
gar aos cedente NICOLAU AKEL "CR$9,00 (nove 
cruzeiros) por hectare de acréscimd' à área estimada; 
b) em razão da imprecisão acerca do real tamanho da 
área, intentou a APLUB Ação Demarcatória, alcan
çando, com a decisão aí proferida o direito a uma área 
maior daquela que imaginava haver adquirido; c) seis 
anos após transitada em julgado esta decisão, o Esta
do do Amazonas, que, citado, fora revel naquela 
Ação, comparece em juízo argüindo dúvidas a respei
to da legitimidade do título de parte das glebas; d) re
jeitada a pretensão do Estado, por unanimidade, este 
ingressa com Recurso Extraordinário a ser apreciado 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ora, é evidente que, conquanto segura acerca 
do seu direito e da plena validade do negócio de com
pra e venda realizado tantos anos antes, a APLUB 
restava, por este fato, perturbada por um estado de 
incerteza acerca do resultado final da Ação, do tempo 
de sua tramitação, dos limites que poderiam ser opos
tos à exploração econômica da área até mesmo por 
seus acionistas. Pois bem: a transação apresenta
va-se, assim, como o legítimo instrumento jurídi
co para pôr fim ao estado de incerteza. 

Salienta CLÓVIS BEVILÁQUA constituir a 
transação um ato jurídico, pelo qual as partes, fazen-
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do concessões recíprocas, logram obter, segundo a 
observação de KOHLER, a 

"transformação de um estado jurídico 
inseguro em outro segurd'1º. 

Igualmente NEHEMIAS GUEIROS, em erudito 
ensaio11 sobre o requisito da "res dubiéi' no contrato 
de transação, sintetiza assim seu pensamento: 

"Com efeito, a incerteza ou a dubita
bilidade em tomo do direito ou da demanda 
constitui característica fundamenta/ da transa
ção. Só se transaciona sobre direitos incertos 
ou duvidosos, ainda que a incerteza ou a dú
vida não sejam substanciais ou intrínsecos do 
próprio direito, mas lhe pairam ao derredor, 
por elementos exteriores, considerados subje
tiva e não objetivamente. (grifamos). 

Este entendimento é antigo, confundindo-se 
com as próprias raízes históricas da transação. Lem
bra ainda GUEIROS a lição de ULPIANO, segundo o 
qual "qui transigit quase de re dubia et fite incerta ne
que finita transigif' (Dig. Liv. 11, Tít. XV, fr. 1) , isto é, 
"aquele que transige, transige como sobre coisa duvi
dosa e lide incerta ou não terminadéi'12

• 

Porém, observe-se: não é necessário que a dú
vida ou a insegurança sejam objetivamente prova
das; basta que sejam subjetivamente operantes, 
como estado de espírito, consoante frisa PONTES 
DE MIRANDA no seu monumental Tratado: 

"A incerteza pode ser quanto ao fácti
co e quanto ao jurídico; sobre modalidades 
da relação jurídica, sobre a realizabilidade 
do direito ou da pretensão; sobre eficácia 
passada, presente ou futura. Não é neces
sário que, fáctica, seja objetiva; é subjeti
vamente que tem de existir. Em geral, o 
que não é sabido pelo contraente é incerto, 
subjetivamente'13

. (grifos nossos). 

E continua: 

"Se, a respeito de alguma sentença 
transita em julgado, ainda há por onde surgir 
incerteza (e.g., cabe ação rescisória e foi 
proposta), pode haver transação14". 

1 O BEVILÁQUA, Clóvis, Código Civil Comentado, Vol. IV, Comen
tário aos arts. 1.025 e segs. 
" GUEIROS, Nehemias, in Revista de Direito, 1941, vol. 138, p. 435. 
12 Idem, ibidem. 
13 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Rio de ja
neiro, Borsoi, 1959, Tomo XX.V,§ 3.030, p. 131. 
"PONTES DE MIRANDA, Tratado, cit., § 3.031, p. 133. 

13) É esta exatamente a hipótese versada: em
bora transita em julgado a decisão promanada na 
Ação Demarcatória, o ajuizamento do Recurso Extra
ordinário na Ação Avocatória poderia ainda fazer nas
cer incerteza, mormente no espírito de terceiros, 
quanto ao domínio sobre a área, a perdurar pelo lon
go tempo de tramitação do Recurso. 

Espancada qualquer dúvida, poderia a APLUB, 
tal como o fez, promover projetos de exploração e ma
nejo da área junto aos órgãos ambientais. A transa
ção, portanto, era o melhor caminho, mesmo porque 
inadministráveis 500 mil hectares a mais dos um mi
lhão de hectares que havia pretendido adquirir. 

É este estado subjetivo de incerteza que está no 
fulcro da função, jurídica, social e econômica do insti
tuto da transação, entre nós e alhures. No Direito itali
ano ROBERTO DE RUGGIERO se refere à existên
cia, no ato da transação, de 

"uma relação incerta, isto é: um direito li
tigioso ou apenas tido como tal, ainda que 
realmente não seja duvidoso, visto bastar o 
simples receio da ação, ou, se ela já foi inten
tada, o temor que o ~uiz se possa pronunciar 
desfavoravelmente'1 (grifos nossos). 

No mesmo sentido, também no Direito alemão, 
o magistério de L. ENNECCERUS, frisando que 

"não é mister a incerteza objetiva; cabe 
também transigir sobre direitos incertos uni
camente do ponto de vista subjetivd'16

. 

Pois bem, se ambas as partes afirmaram, em 
petição dirigida ao Juízo, terem sido resguardados os 
recíprocos direitos, "tollitur quaestid': a transação se 
firma como negócio jurídico perfeito e acabado, que 
tranca a seus participantes qualquer possibilidade de ir 
a Juízo para reabrir questão definitivamente superada. 

14) Isto porque no nosso sistema a transação pro
duz entre as partes o efeito de coisa julgada (Código 
Civil, art. 1.030, primeira parte). Sobretudo tendo-se em 
conta que houve homologação judicial do livremente 
acertado pelas partes, é indiscutível que estamos pe
rante um ato formal e perfeito, insuscetível de ser con
testado, a não ser, em ação própria de rescisão, dados 
os termos precisos do já mencionado art. 1.030 que, em 
sua segunda parte, explicita só ser rescindível: 

" RUGGIERO, Roberto, Instituições de Direito Civil, trad. bras., 
São Paulo, vol. Ili, p.p. 395 e 396. 
" ENNECERUS, Tratado de Derecho Civil, trad. Esp., Tomo li, p. 
496. 
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por dolo, violência, ou erro essencial 
quanto à pessoa ou coisa controversa". 

Comentando a transação judicial, adverte 
PONTES DE MIRANDA: 

"A transação judicial é transação judi
cializada. A homologação é ato de direito 
processual que envolve transação de direito 
material, não necessariamente privado. 
Com ele, põe-se termo a procedimentd'17

. 

Assim, havendo homologação judicial, ades
constituição da transação, exclusivamente pelos 
motivos arrolados na segunda parte do art. 1.030, 
quais sejam, dolo, violência, ou erro essencial 
quanto a pessoa ou coisa controversa, rege-se pela 
lei processual, afirmando o mesmo PONTES DE 
MIRANDA: 

"As nulidades e anulabilidades da 
transação são as do direito material; se fei
ta por termo nos autos e homologada pelo 
juiz, ou por escritura pública, que se leve à 
homologação, a desconstituição do termo e 
da sentença homologatória, também inte
grativa de forma, é regida pelo direito pro
cessua/'18 

Feita a homologação, nada mais há a alegar, 
constituindo a transação ato que somente poderia 
ser desconstituido em razão de robusta prova de 
erro essencial, violência ou dolo, o que, na espé
cie, absolutamente inexiste, jamais tendo sido se
quer alegado qualquer destes vícios. O que signifi
ca dizer que nada macula, nem maculou, a legiti
midade e a validade da aquisição feita em 1974 
pela APLUB de terras privadas, sendo pleno e le
gítimo o domínio que adquiriu pela transcrição 
do título (isto é, no contrato) , no Registro de 
Imóveis. 

" PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, cit., § 
3.032, p. 135. 
"Tratado de Direito Privado, cit., § 3.037, pp. 150 e 151. 

15) No nosso sistema, é consabido, o contrato 
de compra e venda produz efeitos meramente obriga
cionais (C. Civil, art. 1.122) , transmitindo-se o domí
nio, se imóvel o bem objeto do contrato, pela transcri
ção, no Registro, do título de domínio. Ocorre, assim, 
na transmissão da propriedade imóvel, a reunião de 
dois planos diversos, quais sejam, o plano do direito 
obrigacional, no qual se situa o contrato, que contém 
a obrigação de transmitir o domínio e a posse, e o pla
no do direito real, no qual situa-se o registro, ato de di-

reito público pelo qual a propriedade é efetivamente 
transmitida, adimplindo-se, então, as obrigações con
traídas pelo contrato19

• 

Em razão da separação dos planos, é da maior 
importância a regra do art. 859 do Código Civil, se
gundo a qual, 

"Presume-se pertencer o direito real à 
pessoa em cujo nome se inscreveu, ou 
transcreveu'. 

Ao aludir a esta regra, observou AFRÂNIO DE 
CARVALHO, no seu clássico "Registro de lmóveis'2º, 
o fato de o Código Civil, ao manter a necessidade da 
transcrição, ter acrescentado, para valorizá-léi'; a pre
sunção de domínio em favor do seu titular, de modo 
que este não precisa prová-lo, ao adversário cabendo 
o ônus de demonstrar que ele não é o titular do direito. 

Fortifica esta presunção o princípio da continu
idade, previsto na Lei do Registro de Imóveis (Lei nº 
6.015, de 1973) e introduzido em nosso ordenamento 
pelo Decreto nº 18.542/28, que regulamentara a Lei nº 
4.827/24, mediante a exigência, para qualquer trans
crição ou inscrição, doAregistro do título anterior, o que, 
nas palavras de AFRANIO DE CARVALHO, trouxe o 
benefício de determinar a formação de cadeias com
pletas de titularidades, "que sanearam surpreendente
mente a propriedade imobiliária' 21

• 

Ora, se nos quase trinta (30) anos transcursos 
de 1974, data do contrato de compra e venda e da 
transcrição no Registro de Imóveis, que legítima eva
lidamente operou a transmissão do domínio nunca 
houve qualquer oposição, ou suspeição, acerca da 
validade da venda de terras, feitas por particulares, à 
APLUB, e se jamais cogitou-se de afastar a presun
ção do art. 859 do Código Civil, não se vê a razão por 
que, agora, se cogitaria da invalidade da venda, por 
serem públicas ou devolutas as terras vendidas. E se 
não são públicas ou devolutas estas terras, não se 
perfaz a condição exigida no§ 1º do art. 188 constitu
cional, assim como não se perfazia aquela posta no 
parágrafo único do art. 164 da Carta Constitucional vi
gente à época dos fatos. 

Com estes elementos podemos responder ao 
questionamento proposto, para responder que não só 
não incide hoje o § 1 º do art. 188 ao negócio de compra 
e venda de terras realizado em 1 º de novembro de 
197 4, como, à época, não incidia o disposto no art. 164, 
parágrafo único, da Carta constitucional então vigente. 

É o nosso parecer. 

"Para estas considerações ver, por todos, COUTO E SILVA, Clóvis, 
A Obrigação como Processo, São Paulo, Bushatsky Editor, 1976. 
20 CARVALHO, Afrãnio de, Registro de Imóveis, Rio de Janeiro, 
Forense, 1982, p. 7. 
" Op. cit., p. 9. 
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São Paulo, 17 de agosto de 2001. - Miguel Rea
le Júnior Judith Martins Costa. 

5.4 Falb Farias 

A história imobiliária de FALB SARAIVA DE 
FARIAS, se inicia em 1973, quando obteve da Sra. 
Maria Luiza Hidalgo Lima Barros uma procuração 
(23-06-1973) , para representá-la na venda de quatro 
glebas de propriedade desta. 

Consecutivamente, o Sr. Falb recebeu desta se
nhora mais quatro procurações, nos anos 1976, 1979, 
(2) 1981, sendo as duas primeiras, com determinação 
certa, e as duas seguintes, com amplos poderes. 

Segundo o relatado pelo Sr. Falb na sessão da 
CPI em Manaus, no dia 16-03-2001 ele manteve con
tato pessoal com a outorgante até 1982, e que ela ha
via falecido em 04-05-1993, aos 87 anos. 

Cabe salientar que nas duas primeiras procura
ções estão detalhadas 37 glebas cuja origem é o For
mal de Partilha, datado de 04-02-1951, levantado em 
juízo por ocasião do falecimento do esposo da outor
gante e da qual a Sra. Maria Luiza foi a inventariante. 

Devemos salientar que das análises prelimina
res de mais de uma centena de registros levantados, 
não há sinais que as terras que são discriminadas no 
Formal de Partilha, sejam tituladas pelo Estado, por 
conseguinte, seriam simples posses de seringais. 

A partir destas procurações o Sr. Falb montou 
uma cadeia de registros e de atos fraudulentos com a 
parceria dos cartórios de Registro de Imóveis que se 
concentrou, principalmente, nas Comarcas de Canu
tama, Pauini, Lábrea, Tapauá, Novo Aripuanã e Boca 
do Acre, além de alguns Tabeliães do Mato Grosso e 
Acre. Utilizou também indevidamente alguns irmãos 
que nada sabiam destas transações. Tais irregulari
dades podem ser definidas como segue: 

1. Registro de imóveis sem o suporte do Título 
Definitivo outorgado pelo Estado. Considerando ex
clusivamente, o citado na Escritura de Compra e Ven
da e baseada na informação genérica que consta no 
Formal de Partilha. 

Com o agravante que alguns destes nem sequer 
constavam no citado Formal de Partilha. 

2. Registro ilegal, aceito tranqüilamente pelos 
serventuários de Justiça desses cartórios, através de 
Escritura de Retificação e/ou Ratificação, de Demar
catória das Áreas registradas baseado em memoriais 
feitos por profissionais habilitados (engenheiros agrô
nomos, agrimensores, etc.) convalidando, o acrésci
mo exorbitante das áreas iniciais (ex.: de 500 ha para 
840.000 ha.) , em total confronto à Lei. 

3. Desmembramento das glebas registradas, 
em desacordo a Lei, formando uma cadeia de des
membramentos, que muitas vezes favoreceu, novos 
registros e/ou a duplicidade destes, para vender a di
ferentes pessoas. 

4. Registro de escrituras de compra e venda la
vradas, sendo que o Sr. Falb representava por procu
ração a Sra. Maria Luiza como vendedora, e ele pró
prio sendo o comprador, o qual não é permitido pelo 
art. 1.133 do Código Civil, transferindo posteriormen
te o domínio das glebas a empresas das quais faz 
parte, seja através de doação, incorporação ou sim
ples venda. 

5. Registro de imóveis em duplicidade no mesmo 
Cartório, e em outros de Comarcas vizinhas, e posteri
ormente transferência dessas glebas a terceiros. 

6. Atos praticados, com posterioridade ao faleci
mento da outorgante Sra. Maria Luiza, utilizando as 
Procurações recebidas dela, as quais não poderiam 
ser usadas, e portanto tais atos estão passíveis de 
cancelamento. 

7. Sonegação dos seguintes impostos: 

a) Imposto de Renda, pelos ganhos de capital, 
na transferência dos imóveis, resultante dos lucros 
obtidos pela diferença entre o valor da compra e da 
venda. 

b) ITBI, Imposto inter vivos, decorrentes das 
transações de transferência de domínio dos imóveis, 
cujos beneficiários são as Prefeituras dos Municípios 
onde estão localizados os imóveis. 

e) ITR, Imposto Territorial Rural, não pago. 

d) Falta de Cadastramento no Cadastro de Imó
veis Rurais do INCRA, em conformidade com a Lei. 

Podemos observar que com os mecanismos ile
gais utilizados, descrito, precedentemente favorece
ram a montagem por parte do Sr. Falb Saraiva de Fari
as, mancomunado e/ou associado com diversos ser
ventuários e oficiais dos cartórios de registro de imó
veis e tabeliães, de uma rede de transações ilegais de 
terras nos Estados do Amazonas e Acre. 

Atuando, preliminarmente, numa orientação 
que podemos chamar de vendas por atacado a pou
cos compradores de glebas de grande tamanho (aci
ma de 100.000 ha), esta sistemática foi abandonada, 
tendo em vista que os compradores, ao tentarem ca
dastrar estas áreas no INCRA, tinham suas solicita
ções indeferidas e, em muitos casos procederam ao 
cancelamento das transações. 

Posteriormente percebemos que esta estratégia 
foi modificada para a venda que podemos chamar de 
varejo, glebas com áreas de 100 a 3.000 ha, pulveri-
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zando assim os imóveis registrados e dificultando o 
rastreamento dos compradores. 

Desta forma, foi-se formando uma verdadeira 
teia de aranha, difícil de ser desmontada de maneira 
rápida, tendo em vista a grande quantidade de transa
ções e o envolvimento de diversos Cartórios. 

Percebemos, por meio das análises efetuadas, 
que o esquema FALB vem sendo utilizado por outras 
pessoas, detectamos que pelo menos duas, que não 
têm nenhuma ligação com ele, montaram com o con
luio de alguns desses cartórios do Amazonas, esque
mas similares, ainda que em menor escala, inclusive 
utilizando o nome da Sra. Maria Luiza como vendedo
ra de algumas glebas. 

Podemos detalhar os seguintes imóveis, que so
mam 12.713.819 ha., transacionados pelo Sr. Falb, 
que encontram-se matriculadas em seu nome ou de 
empresas das quais ele é o sócio controlador. 

l. 64 ~lebas registradas no Mun~ípio oo T apauá 

2. l.R. Cana Brava1 Municipio de Canulama 

3. 1. A. Pedral, Municipio de Canulama 

4.1.R Ypiran~ ou Serra Verde, M. de lábrea 

5. Senn~I Pahal, M. ae Canu1ama 

6. Senn~I Novo Desüool M. de Canulama 

7. Senn~I Jad~arul M. de Canularna 

~. fazenda João Benlo, M. de Lábrea 

~. fazenda .AJlo Anpuan~ M. de Novo Anpuanã 
l O. ES!enda Palmares1 M. de Canularna 

11. f azerda Guararapes1 M. de Canulama 

12. Sem denomma~ol M. de lábrea 

13. Senn~al Suvaco e outros! M. de Novo Anpuanã 

14. Pa~u de Hores1 M. de Novo ArilJUanà 

TOTAl (há) 

7.474.1'l?. ha 
343.640na 
7W.000ha 

640.000ha 
565.WSha 
350.2Wlla 
300.000ha 
170.000ha 
26D~ha 
~2.027 ha 

107.785ha 
ô~.OOOha 

700.000 ha 

329.roJ ha 

l2.m~1~ha 

Temos a destacar que alguns imóveis, como 
Ypiranga ou Serra Verde, Novo Destino e Palhal fo
ram matriculados mais de uma vez, com diferentes 
áreas. 

No cômputo das 64 glebas acima citadas, deve
rá ser acrescido outras glebas após a análise no Car
tório de Tapauá, porém o mais incrível é o fato de que 
o Sr. Falb, ao registrar as ditas glebas, o fez em dupli
cidade, já que detectamos que algumas destas tam
bém estão registradas no Cartório de origem, Canu-

tama, o qual poderá significar um aumento do total 
acima. 

Também é importante salientar que os imóveis 
acima detalhados, não representam a totalidade dos 
que foram matriculados pelo Sr. Falb, posto que a ta
refa de análise e verificação da documentação dos 
cartórios e a recebida de outras fontes, ainda está em 
andamento. 

Cabe ainda destacar que, de conformidade à 
análise feita no Formal de Partilha_ que seria o docu
mento inicial para a organização desta fraude por par
te do Sr. Falb Saraiva de Farias _ a soma das áreas 
das glebas constantes neste não alcança 27.000 hec
tares, sendo que, pelo que temos verificado até ago
ra, nenhuma destas glebas tem sua origem em Título 
Definitivo outorgado pelo Governo do Estado do Ama
zonas, que constituiria a prova do legítimo domínio de 
propriedade em conformidade com a lei. 

Portanto, as citadas glebas se constituem em 
simples posses, que, de acordo com a Lei, somente 
poderiam ser transformadas em títulos definitivos ou 
de propriedade, se o requerente _ posseiro _ moras
se no local e dele tirasse o seu sustento, tendo ain
da que obedecer ao limite máximo de 25 ha, o que 
neste caso, evidentemente não ocorreu. 

5.5 MOSS 

Este é mais um dos inúmeros casos que foram 
legalizados na década dos anos 70, por sentenças 
de usucapião e demarcatória· prolatadas por Juízes 
de Comarcas do interior do Estado, em aberta e fla
grante contravenção e ignorância das Leis em vigor 
na época. 

a) Manacapuru - Rio Luna, constituída dos lo
tes: lpiranga 1°, lpiranga 2°, Matias 2°, Matias 3°, 
Matias 4°. 

b) Borba - Rio Luna, constituída dos lotes: Rio 
Luna 1, Rio Luna li, Rio Luna Ili. 

Neste caso, estas glebas, tendo a mesma ori
gem, foram registradas em duplicidade em Manaca
puru e Borba, com denominações e áreas diferen
tes, tendo em ambos casos sido objeto de senten
ças de usucapião e demarcação resolvidas favora
velmente pelos magistrados de Manacapuru e Bor
ba, respectivamente. 

Cabe destacar que à época, estas sentenças 
estiveram em aberta contradição com o disposto no 
caput do art. 151 e no Parágrafo único, da Constitui
ção Federal em vigor desde 1967 até 1988 que ver
sa sobre "as condições de legitimação da posse e 
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de preferência para a aquisição, até cem hectares, 
de terras públicas por aqueles que as tornarem pro
dutivas com o seu trabalho e o de sua família. Não 
se fará alienação ou concessão de terras públicas 
com área superior a três mil hectares". 

Todavia, ambas sentenças foram objeto de 
anulação por parte do extinto TFR Tribunal Federal 
de Recursos. 

Verifica-se ainda, que a cadeia dominial e os 
desmembramentos havidos, apresentados pelos di
versos Cartórios de Registro de Imóveis que partici
param _ Manacapuru, Borba, Pauní, Manicoré e Be
ruri _ são inconsistentes com os registros fundiários 
do Instituto de Terras do Estado (ITERAM) e com a 
observância da Lei de Registros Públicos Nº 6.015, 
em vigor desde 1973. Isso favoreceu: a prática ilegal 
das transações, inclusive para estrangeiros, e a du
plicidade de registros em Cartórios de diferentes 
Comarcas. 

Neste caso, existe o agravante das pessoas 
que, na atualidade, se dizem proprietários, estão em 
pleno conhecimento que as ações que eventual
mente lhes concederam, de maneira irregular e ile
gal, o domínio de uma área de 657.002,00 ha em 
duplicidade, foram anuladas em 1983 pelo antigo 
Tribunal Federal de Recursos, por meio dos Proces
sos Ex-Officio. E não obstante assim, teimam, por 
caminhos escusos, convencer o INCRA a estender 
os correspondentes CCIR _Certificados de Cadas
tramento de Imóvel Rural; e a compradores de 
boa-fé, sobre os seus direitos de propriedade das 
ditas terras. 

Mais grave ainda é que a omissão dos Oficiais 
Registradores, ao não registrar a anulação destas 
sentenças, têm mantido irregularmente o domínio 
dessas terras dos proprietários, valendo a favor des
tes o disposto no art. 250 da Lei 6.215/75, que dispõe: 
"o registro enquanto não cancelado, produz todos os 
seus efeitos legais ainda que, por outra maneira se 
prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou 
rescindido." Tanto neste caso como em muitos outros 
isso vem possibilitando a transferência da proprieda
de em litf gio a terceiros incautos ou desavisados. 

5.5.1 Histórico 
Primeiro Registro_ Manacapuru: O imóvel rural 

denominado RIO LUNA, foi registrado no Cartório de 
Manacapuru, às folhas 31, Livro 3-H, matrícula 2.951, 
constando das seguintes glebas e áreas, havendo 
sido, no entanto, alargadas por sentença da Juíza de 
Manacapuru, Ora. Maria Neide de Andrade, datada 
em 12-12-1975: 

IMÓVEIS Área inicial (ha) Sentença (ha) 

lpiranga 1 939,30 23.561,50 

lpiranga II 319,20 2 7 .1 00. 00 

Matias I 350,00 28.775,00 

Matias Il 947,59 198.072,00 

Matias III 868,70 291.885,00 

Matia: IV 714,13 183. 700,00 

TOTAL 4.138,92 753.093,50 

Este caso se reveste da maior gravidade quan
do observamos que por solicitação do interessado, o 
IFAM por meio do Parecer nº 129/97 PJ/IFAM de 
21-7-1997, da lavra do seu Procurador Dr. Jacintho 
Botinelly, averbou no Livro Fundiário Nº 88, a Senten
ça acima. Não obstante, a dita sentença ter sido anu
lada pelo antigo TFR Tribunal Federal de Recursos 
mediante Processo Ex-Officio nº 32.372. 

Segundo Registro - Borba: Este mesmo imóvel 
com a denominação de Rio Luna, foi registrado no 
Cartório de Borba em 23-4-1976, por sentença do Juiz 
da Comarca de Borba, Dr. Francisco das Chagas Auzi
er Moreira, aprovando a demarcação com: 657.002,60 
ha, estando localizadas uma parte no Município de 
Borba e a outra no Município de Manacapuru. 

A primeira transcrição não apresenta registro 
anterior, em ambos registros, que justifique a que títu
lo os transmitentes lssac Amorim e mulher, adquiri
ram a propriedade do citado imóvel para depois trans
ferir a Jorge Jamil, Angelo Moss, Waldemar Moss, 
Raimundo Nonato Barbosa Fernandes e Francisco 
Moss, segundo consta nas Certidões expedidas pe
los ditos Cartórios, o que contraria o disposto na Lei 
nº de Registros Públicos nº 6.015, alterada pela Lei nº 
nº 6.216 de 30-6-1975. 

Estes dois Autos de Demarcação originaram as 
Remessas Ex-Officio nº 52.372 e 52.373, as quais fo
ram conhecidas e julgadas pelo então Tribunal Fede
ral de Recursos, que por unanimidade anulou as sen
tenças prolatadas pelos Juízes Neide de Andrade e 
Auzier Moreira, em 21-10-1983. Foi determinada a ida 
dos autos a Juiz Federal competente para ordenar 
aos Cartórios de Manacapuru e de Borba o cancela
mento dos correspondentes registros. 

Infelizmente, até agora essa decisão ainda não 
foi transcrita nos Livros cartoriais, fazer do que a pro
priedade destas terras públicas ainda permaneçam 
como direito real em nome do consórcio de proprietá
rios acima indicados em ambas Comarcas. 
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Isto permitiu que os pseudo proprietários, apro
veitando-se dessa falha processual, desmembraram 
a área registrada na Comarca de Borba e venderam a 
terceiros, após o Acórdão que anulou a sentença da 
Ação de Demarcação, como detalhado a seguir: 

a) em 4-3-1997, o primeiro desmembramento 
ocorreu com a transferência de 280.733,28 ha nova
lor de R$1.180.000,00, para a firma Mabral Indústria 
e Comércio Ltda., abrindo-se a matrícula nº 1, folha nº 
1, do Livro 2-A, do Cartório do 2° Ofício do Registro 
de Imóveis de Manicoré, recebendo a denominação 
de Rio Luna Ili. 

A respeito dessa transferência cabe destacar: 
(1) que os sócios da citada firma são os cidadãos ma
lasianos Srs. Henry Lav Lee Kong e Robert Lav Hoí 
Chew, residentes neste país, estando por tanto impe
didos de comprar a propriedade acima, de acordo ao 
Decreto nº 7 4.965, de 26-11-197 4 e à Lei nº nº 8.629 
de 25-2-1993, tornando nula de pleno direto a aquisi
ção realizada; e (2) que esta transação não foi aver
bada no Cartório de origem de Borba, permanecendo 
o total da área ainda em nome dos consorciados Ja
mil e outros, havendo assim um duplo registro. 

b) em 6-3-1997, ocorreu o segundo desmem
bramento com a transferência de domínio de 
116.500,00 ha no valor de R$489.300,00 (Quatrocen
tos e oitenta e nove mil e trezentos reais) , também 
para a firma Mabral Indústria e Comércio Ltda., abrin
do-se desta vez a matrícula nº 84, folhas 44 do Livro 
2, do cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 
Beruri, recebendo a denominação de Rio Luna Ili. 

Neste caso, ambas irregularidades assinaladas 
no caso anterior também foram constatadas. 

c) em 29-6-1998, ocorreu o terceiro desmem
bramento, com a transferência de domínio de uma 
área de 162.124,80 ha para Ana Suely Lacerda Moss, 
abrindo-se com isso a matrícula nº 1.337, folhas 88 do 
Livro 2-F, do Cartório de Registro de Imóveis da Co
marca de Borba, recebendo a denominação de Fa
zenda Santhiago. 

Neste caso, o documento que serviu de lastro 
para fazer o registro no Cartório foi a Certidão de Des
membramento expedida pelo IFAM, em 6-8-1997, de
vidamente assinada pelo Procurador Dr. Jacintho Bo
tinelly e a Gerente de Documentação Fundiária Maria 
das Graças C. Campeio, que teve como base o Pare
cer 129/97-IFAM de 21-7-1987, o qual nada fala so
bre o citado desmembramento e tão somente acata o 
registro da Sentença Demarcatória da Juíza Maria 
Neide de Andrade, de Manacapuru. 

Com surpresa, verificamos que este Registro foi 
feito pelo Oficial Registrador, a revelia dos preceitos 
legais que regulam o Registro Cartorial, por ignorân
cia ou má fé. Atributos estes que de nenhuma manei
ra pode ter um serventuário de justiça. 

Neste caso, não houve quaisquer um destes do
cumentos, sendo que ainda a Sra. Lacerda Moss, na 
Cadeia Dominial, não aparece como proprietária. 

Por outra parte e de igual forma nos casos pre
cedentes, os atos acima seriam nulos em virtude do 
estabelecido na Lei nº nº 4.947, de 6 de abril de 1966, 
que no seu art. 22, inciso 1° estabelece: 

sem a apresentação do Certificado de 
Cadastro CC/R, não poderão os proprietári
os, a partir da data a que se refere este arti
go (10-1-1967), sob pena de nulidade, des
membrar, arrendar, hipotecar, vender ou 
prometer em venda imóveis rurais. 

Ainda, o Decreto nº 93.240, de 9-9-1986, que re
gulamentou a Lei nº nº 7.433, sobre os requisitos para 
a lavratura de escrituras públicas, no art. 1 º. 

Temos também a destacar, que as alienações 
tendo a firma Mabral como adquirente, representada 
no processo de compra e venda pela sua Diretora Re
sidente, advogada Sra. Roberta Ferreira de Andrade,· 
foram feitas a revelia do disposto nos seguintes diplo
mas legais: 

a) Lei nº nº 5.709, de 7-10-1971; 

Art. 1 º O estrangeiro residente no País 
e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a 
funcionar no Brasil só poderão adquirir imó
vel rural na forma prevista nesta lei. 

§ 1 º Fica, todavia, sujeita ao regime 
estabelecido por esta lei a pessoa jurídica 
brasileira da qual participem, a qualquer tí
tulo, pessoas estrangeiras físicas ou jurídi
cas que tenham a maioria do seu capital so
cial e residam ou tenham sede no exterior. 

Art. 3º A aquisição de Imóvel rural por 
pessoa física estrangeira não poderá exce
der a 50 (cinqüenta) módulos de exploração 
indefinida, em área contínua ou descontí
nua. 

§ 1 º Quando se tratar de imóvel com 
área não superior a 3 (três) módulos, a aqui
sição será livre, independente de qualquer 
autorização ou licença, ressalvadas as exi
gências gerais determinadas em lei. 

Art. 5º As pessoas jurídicas estrangei
ras referidas no art. 1° desta lei só poderão 
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adquirir imóveis rurais destinados a implan
tação de projetos agrícola, pecuários, indus
triais, ou colonização, vinculados aos seus 
objetivos estatutários. 

§ 1° Os projetos de que trata este arti
go deverão ser aprovados pelo Ministério de 
Agricultura, ouvido o órgão federal compe
tente de desenvolvimento regional na res
pectiva área. 

b) Decreto nº 74.965, de 26-11-1974 
que regulamentou a Lei nº nº 5.709, de 
7-10-1971; 

Art. 1 º O estrangeiro residente no País e 
a pessoa jurídica estrangeira autorizada a 
funcionar no Brasil só poderão adquirir imóvel 
rural na forma prevista neste regulamento. 

§ 1 º Fica também sujeita ao regime es
tabelecido por este regulamento a pessoa 
jurf dica brasileira da qual participem, a qual
quer título, pessoas estrangeiras, físicas ou 
jurídicas, que tenham a maioria do seu capi
tal social e residam ou tenham sede no ex
terior. 

Art. 19. É nula de pleno direito a aqui
sição de imóvel rural que viole as prescri
ções legais. O Tabelião que lavrar a escritu
ra e o oficial de registro que a transcrever 
responderão civilmente pelos danos que ca
usarem aos contratantes, sem prejuízo da 
responsabilidade criminal por prevaricação 
ou falsidade ideológica; o alienante ficará 
obrigado a restituir ao adquirente o preço do 
imóvel, ou as quantias recebidas a este títu
lo, como parte do pagamento. 

c) Lei nº nº 8.629, de 25-2-1993. 

Art. 23. O estrangeiro residente no 
País e a pessoa jurídica autorizada a funcio
nar no Brasil, só poderão arrendar imóvel 
rural na forma da Lei nº nº 5.709, de 7 de 
outubro de 1971. 

§ 2° Compete ao Congresso Nacional 
autorizar tanto a aquisição ou o arrenda
mento além dos limites de área e percentual 
fixados na Lei nº nº 5.709, de 7 de outubro 
de 1971, como a aquisição ou arrendamen
to por pessoa jurídica estrangeira, de área 
superior a 100 módulos de exploração inde
finida. 

Finalmente, cabe destacar que o Incra, após 
acurado análise e por considerar que a matéria pode
ria ser resolvida administrativamente pela Corregedo-

ria-Geral de Justiça do Estado, requereu ao Desem
bargador Corregedor Geral, Daniel Ferreira Da Silva, 
com base no art. 1°, da Lei nº nº 6.739, de 5 de de
zembro de 1979, que determinasse ao Sr. Oficial do 
Registro de Imóveis o efetivo cancelamento do prime
iro registro imobiliário e os demais deste provenien
tes, sendo o pedido indeferido com a alegação que 
era "sabido e consabido que os documentos notariais 
e de registro imobiliário expedidos por Tabelião ou 
Oficial Registrador tem fé pública e só poderão ser 
contestados em órgão com atribuição judicante". 

A negativa do ilustre Magistrado encarregado 
da fiscalização dos assuntos administrativos da Justi
ça Estadual imobilizou o Incra de poder utilizar um 
procedimento rápido e eficaz para regularizar falhas 
graves cometidas no Registro e na anulação de fato 
de sentenças do antigo Tribunal Federal de Recursos 
(TFR) , fazendo que a Autarquia tivesse que ingres
sar, em julho de 2000, com Ação na Justiça Federal 
para mandar registrar a sentença do TFR, do presen
te caso. 

Todavia, com a mudança havida no titular da 
Corregedoria-Geral de Justiça e as denuncias feitas 
pela CPI, a atual Corregedora-Geral adotou as ne
cessárias medidas para designar uma comissão e ve
rificar no âmbito da Lei nº nº 6.739, a implementação 
das correições necessárias. 

Neste caso existe um outro evento que caracte
riza e comprova a má fé com que os pseudo-proprie
tários têm atuado nestes últimos anos, pois sabendo 
que por sentença do Tribunal Federal de Recursos, 
em 1983, o Registro de Imóveis realizados nos Cartó
rios de Manacapuru e Lábrea haviam sido objeto de 
cancelamento, solicitaram, em julho de 1997, ao 
IFAM fosse averbado no Livro Fundiário a sentença 
homologatória da ação demarcatória que retificou, fi
xou e alargou os limites da gleba denominada primei
ramente de lpiranga e posteriormente de Fazenda 
Rio Luna. 

O Incra realizou, no ano 2000, a análise doca
dastro correspondente a Fazenda Rio Luna Ili vendi
da à firma Mabral, verificou a sobreposição com outro 
imóvel denominado Gleba Montenegro de proprieda
de da Agropecuária Luna Ltda., e ainda que a gleba 
denominada Fazenda Rio Luna 1, com 238.785,62, re
gistrada no Cartório de Beruri, no Livro 2, tis, 44/59, 
sob o nº 84, fora desmembrada em 24 lotes, sendo 
que esta área estava encravada no perímetro do imó
vel Tupana, devidamente arrecadado por esse Órgão. 

5.5.2 Conclusão 

Diante do exposto pode-se concluir que este é 
um típico caso em que nas datas que ocorreram os ta-
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tos, não foram observados os procedimentos relacio
nados com a legislação em vigor sobre registro das 
transações de imóveis rurais, quer pelos Oficiais re
gistradores dos Cartórios, quer pelos Juízes de 1 ª 
Instância ao concederem sentenças de Usucapião e 
Demarcatórias, conforme elencado a seguir: 

1 . Primeiro, ao registrar sem a sustentação de 
Título válido uma extensa área, em desacordo com a 
Lei nº nº 6.015, de 31-12-1973, alterada pela Lei nº nº 
6.216n5 e nº 6. 739/79 e o Decreto nº 93.240/96, to
das que dispõem com exatidão sobre os requisitos 
para a lavratura de escrituras públicas e o seu registro 
nos Cartórios de Registro de Imóveis. Para, seguida
mente, de um mesmo imóvel abrir novas matrículas 
em Cartórios de Registro de Imóveis em outras Co
marcas, sem encerrar as anteriores. 

2. Ao transferir os imóveis rurais para empresa 
cujo controle acionário era de estrangeiros, não ob
servando o impedimento estabelecido de maneira 
clara e taxativa no Ato Complementar nº 45 de 
30-1-1969 e no Decreto nº 74.965, de 26-11-1974. 

3. Ao desmembrar o imóvel rural, contrariando o 
disposto no§ 1º, da Lei nº nº 4.947, de 6-4-1966, que 
estabelece que sem a apresentação do Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), expedido pelo 
Incra, não poderão os proprietários, sob pena de nuli
dade, desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou 
prometer em venda imóveis rurais. 

4. Ao invadir terras devolutas, que são de propri
edade da União ou dos Estados, com intenção de 
ocupá-las, em contravenção ao previsto no art. 20, da 
Lei nº 4.947, de 1966, cuja pena e detenção de 6 me
ses a 3 anos. 

5. Em relação à sentença das ações de demar
catória, dos Juízes Estaduais de Manacapuru e de 
Borba, houve negligência por parte da Corregedoria 
da Justiça Estadual da época ao não fiscalizar a deci
são do Tribunal Federal de Recursos de anular os re
gistros havidos, ordenando o cancelamento destes, 
cassando assim as sentenças dos Juízes estaduais. 

6. Cabe assinalar que de conformidade ao art. 
1º, do Decreto-Lei nº 9.760 de 1946 e art. 4°, li, da 
Constituição de 1969, ambas em vigência na data 
dos fatos, os bens imóveis do domínio público eram 
inusucapíveis. 

7. Surpreende ainda mais na longa lista de irre
gularidades, presentes neste caso, o Parecer de nº 
129/97-IFAM, da lavra do seu Procurador Dr. Jacintho 
Botinelly, que ignorou a sentença do Tribunal Federal 
de Recursos, e não procedeu a uma completa verifi
cação, acolheu a certidão do cartório, que à época já 

estava anulada. E ainda mais, com base desse pare
cer o atual Diretor Presidente da SUHAB, incorreu no 
mesmo erro ao assinar uma outra Certidão com o 
mesmo teor. 

Assim, na medida que esses registros não fo
rem anulados, as pessoas inescrupulosas, seguirão 
surpreendendo a pessoas de boa fé ou tecnicamente 
mal informadas, posto que de conformidade ao art. 
250, da Lei nº 6.216/75. 

5.6 Agroindustrial Manacapuru e Cia 
Amazonense 

Uma das razões de existência de tantas fraudes 
e irregularidades nos registros de imóveis rurais é a 
necessidade de "adquirir'' e "legalizar'' a propriedade 
de terras e sobre elas projetar empreendimentos eco
nômicos a serem beneficiados por incentivos fiscais, 
cujos recursos serão aplicados irregularmente em be
nefício dos sócios dos empreendimentos e de outros 
com eles envolvidos. Quem assim pretende se benefi
ciar das políticas públicas de incentivos fiscais, preci
sa adquirir terras na Região, e boa parte delas são 
terras públicas ou devolutas. Esta CPI se destina a in
vestigar a "Ocupação de Terras Públicas na Região 
Amazônica", campo de investigação muito mais am
plo do que apenas a "grilagem", enquanto especula
ção imobiliária ou mecanismo de formação de latifún
dios. Nesse campo de atuação estão incluídas as in
vestigações sobre a natureza e regularidade dos em
preendimentos econômicos localizados em terras pú
blicas cuja posse ou propriedade é questionada pelos 
órgãos administrativos ou judiciais Cabe à CPI tam
bém detectar, relatar e investigar casos como este, 
notoriamente conhecidos na Região. O caso da Agro
industrial Manacapuru e Cia Amazonense é emble
mático. 

5.6.1 Sobre o início das investigações 
As empresas Agroindustrial Manacapuru (CNPJ 

04.183.51310001-36) e Cia Amazonense (CNPJ 
04.311.536/0001-89) , ambas pertencentes a um 
mesmo grupo, que tem nas pessoas dos senhores 
Aloysio Serwy e André Serwy seus principais acionis
tas e diretores, vem desenvolvendo, desde meados 
da década de 70, projetos incentivados pela Sudam, 
localizados em imóveis rurais no Município de Mana
capuru, Estado do Amazonas. 

A investigação da CPI sobre as empresas Agro
industrial Manacapuru e Cia Amazonense se fez ne
cessária a partir de denúncias recebidas de que as 
áreas ocupadas pelas empresas no município de Ma
nacapuru estão sub judice e parte delas está ocupa
da por produtores rurais, que pleiteiam junto ao Incra 
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a regularização fundiária da área por eles ocupadas. 
As denúncias também deram conta de que as empre
sas desenvolvem ali projetos financiados pela Su
dam, praticamente paralisados há alguns anos. 

A CPI instituiu comissão para diligenciar no local 
e apurar os fatos denunciados. Constatamos que 
existem cerca de 400 famílias ocupando parte dos 
imóveis, gerando uma questão fundiária ainda a ser 
definitivamente solucionada. A ocupação dos produ
tores é pacífica, os quais desenvolvem sua produção 
com o apoio técnico governamental firmado em con
vênio entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, por 
intermédio do INPA- Instituto Nacional de Pesquisa 
da Amazônia, e sua Associação. 

Surpreendentemente, verificamos que parte da 
área dos projetos, 30 hectares, está arrendada para 
uma empresa denominada Curumu Agroindustrial e 
Comércio Ltda, que, segundo consta da placa de 
identificação, recebe recursos do FNO para planta
ção de mandioca. 

Na Agropecuária Manacapuru vimos que o 
plantio de dendê está tomado pelo mato, em comple
to estado de abandono. As instalações físicas estão 
abandonadas e não há trabalhadores no local. Ou 
seja, o empreendimento nada produz e não gera ne
nhum emprego. 

A última liberação de recursos, realizada em 
março de 1999, se destinava a aquisição de uma "usi
na", que, contudo, não se encontra instalada no local. 
Segundo depoimento do gerente, encontra-se em 
São Paulo, desde 1999. 

No caso da Cia Amazonense, a situação é ainda 
pior e mais grave. Não há nenhuma cabeça de gado, 
um empregado sequer e as instalações estão destruí
das. Situação absolutamente incompatível com um 
percentual de execução de 94%, como registrado nos 
relatórios da Sudam. Novamente, o empreendimento 
nada produz e a ninguém emprega. 

Na diligência colhemos elementos (depoimen
tos e constatação visual) que nos permitem concluir 
que, os projetos estão inoperantes há vários anos. 
Constatamos o estado de abandono dos empreendi
mentos, o que reforçou as denúncias de desvio e mal
versação de recursos públicos. Os projetos deveriam 
estar produzindo renda e gerando empregos, e não 
estão, mas receberam de forma contínua os recursos 
previstos. 

Em resumo, na diligência constatamos o estado 
de abandono dos empreendimentos e colhemos ele
mentos (depoimentos e constatação visual) que nos 
permitem concluir que: a) os projetos estão inoperan-

tes há vários anos; b) que as instalações industriais 
praticamente inexistem; e) que existem apenas algu
mas poucas cabeças de gado (em vez das milhares 
projetadas) ; d) que não há produção de dendê, e mui
to menos de óleo de palma; e) que parte das terras 
estão ocupadas por mini produtores rurais, reunidos 
na Associação Manairão, apoiados institucionalmen
te pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 
e financeiramente pelo FNO, sendo evidente há exis
tência de uma questão fundiária premente de solu
ção; ~ as denúncias de desvio e malversação de re
cursos são plenamente pertinentes; g) há a necessi
dade de o Incra se empenhar para vencer a causa so
bre a propriedade das terras, retorná-las ao patrimô
nio da União e implantar projetos de reforma agrária; 
h) os projetos que deveriam estar produzindo renda e 
gerando empregos, não estão, mas receberam de for
ma contínua os recursos previstos. 

5.6.2 Sobre a Propriedade dos Imóveis 

A propriedade dos imóveis, pelas empresas 
mencionadas, que juntos somam 27 mil hectares, de
rivou da concessão de títulos de aforamento de terras 
públicas efetivadas em 1972 pelo prefeito do Municí
pio de Manacapuru, Estado do Amazonas. 

Os beneficiados pelos títulos foram, entre ou
tras, as seguintes pessoas físicas, domiciliadas e re
sidentes fora do Estado do Amazonas: Aloysio Serwy, 
José Cristino de Souza Filho, Márcio José Dalércio de 
Souza, Raimundo Franco de Oliveira da Silva, Manoel 
Ayres de Carvalho Neto, Ormezindo Vilela de Lima, 
Oscar Augusto de Camargo Filho e Paulo Eugênio e 
Maria Modesto Júlio Serwy. 

Em maio de 1972 os enfiteutas Aloysio Serwy, 
José Cristino de Souza Filho e Márcio José Dalércio 
de Souza constituíram a empresa Agropecuária Ma
nacapuru S.A, sediada em Manacapuru, no km 46 da 
estrada Manacapuru-Airão, e integralizaram suas co
tas de capital mediante incorporação dos direitos so
bre os respectivos imóveis, adquiridos por títulos de 
aforamento. 

Posteriormente, em dezembro de 1977, outro 
foreiro, o Sr. Raimundo Franco de Oliveira da Silva, 
vendeu o domínio útil do imóvel, de 3.000 ha, para a 
Agroindústria! Manacapuru S.A. 

Conforme escrituras de compra e venda lavra
das no 1 º Ofício de Notas, em Brasília, em novembro 
de 1972, os Srs. Paulo Eugênio Serwy, Ormezindo Vi
lela de Lima e Manoel Aires de Carvalho venderam 
sete imóveis para a empresa Administradora Amazô
nia S/ A, cujos sócios gerentes eram os Srs. Aloysio 
Serwy e José Cristina de Souza Filho (sendo o Sr. 
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Aloysio Serwy sócio de outra empresa, a Cia Amazo
nense, que também adquiriu os mesmo imóveis, 
como veremos a seguir) Nas transações, o Sr. Aloysio 
Serwy atuou como procurador do Sr. Paulo Eugênio, e 
o Sr. José Cristina, como procurador dos Sr. Ormezin
do Vilela de Lima. 

Em 2-12-1974, os Srs. Aloysio Serwy e Manoel 
Ayres de Carvalho Neto, entre outros, constituíram a 
Cia Amazonense Agroindustrial SIA, sediada em Bra
sília, com filial no município de Manacapuru, no km 46 
da estrada Manacapuru-Airão. 

Conforme consta dos registros da matrícula nº 
494 do Livro 2 do Registro Geral do Cartório do Re
gistro de Imóveis de Manacapuru, em 26 de janeiro 
de 1976, os imóveis pertencentes aos Srs. Paulo Eu
gênio Júlio Serwy, Ormezindo Vilela de Lima, Manoel 
Aires de Carvalho e Oscar Augusto de Carvalho Filho, 
com área de 3.000 hectares cada, foram transferidos 
à Cia Amazonense Agroindustrial, por meio da Ata da 
Assembléia Geral Extraordinária, pelo valor de 
Cr$1.440.000,00. Posteriormente, em fevereiro de 
1976, esses imóveis foram incorporados à Cia. Ama
zonense, sob as matrículas n°• 4, 6, 8. 

Aqui, já se constatam os primeiros indícios de 
transações irregulares envolvendo empresas do Sr. 
Aloysio Serwy, constituídos pela venda por duas ve
zes dos mesmos imóveis: em 1972, para a empresa 
Administradora Amazônia SI A, e posteriormente, em 
1976, para a Cia Amazonense Industrial, das quais os 
Sr. Aloysio Serwy é sócio. 

Importante desde logo registrar, que a Cia Ama
zonense Agroindustrial teve seu projeto aprovado 
pela Sudam em 1975, quando ainda não era a legíti
ma detentora dos imóveis sobre os quais iria empre
ender suas atividades. Somente em fevereiro de 
1976, conforme relatado acima, é que legalmente a 
empresa os adquiriu. 

A União, por intermédio do Incra, entrou com 
uma ação na Justiça, em 1983, reclamando a proprie
dade das terras transferidas, pois ao município per
tenceriam, de acordo com o art. 104 da Lei nº 700, de 
31-12-67, do Estado do Amazonas ''terras adjacentes 
às povoações de mais de 1 .000 habitantes num raio 
de 12 quilômetros da praça central". Nessas condi
ções, o município não possuiria terras rurais de seu 
patrimônio suficientes para transacionar a quantidade 
que transacionou nem "linha legitimidade para expe
dição de títulos de propriedade, respeitados os limites 
geográficos supra-referidos" (tis. 5 e 1 O do agravo de 
instrumento referente ao processo AG 202105/AM 
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça) . O 

processo ainda está em tram~ação, encontrando-se 
os imóveis sub judice. 

Em 1986, a própria administração Municipal de 
Manacapuru, "considerando que esta Prefeitura la
vrou escritura de cessão de domínio direto de terras 
de domínio da União" anulou, mediante o Decreto nº 
29, de 28 de agosto de 1986, todas as escrituras pú
blicas daquela natureza constantes de relação anexa 
ao decreto, entre as quais aquelas relativas aos títu
los de aforamento que deram origem às propriedades 
das empresas supracitadas. 

Em seu depoimento, um dos diretores da em
presa disse que só tomou conhecimento da questão 
dos posseiros recentemente. Contudo a própria fisca
lização da Sudam já fizera constar de seus relatórios 
informações sobre os problemas fundiários (e tam
bém ambientais, como veremos) em seus relatórios, 
demonstrando que os dirigentes já tinham conheci
mento do assunto pelo menos desde 1994. 

No Parecer de Fiscalização nº 79/95, realizada 
em fevereiro de 1995, relativa .ao período 28-2-94 a 
31-12-94, constam os seguintes comentários: 

"Quanto aos problemas fundiários 
que a empresa vem enfrentando, tentamos 
ao máximo colher o maior número de subsí
dios possíveis, que pudesse elucidar, escla
recer ou mesmo auxiliar futuras análises de 
pessoas mais especializadas. Quando por 
nós questionado sobre o assunto, o diretor . 
da empresa que nos acompanhava relatou 
que não há pendências quanto à validade 
do "título definitivo da terra" da empresa e 
que a empresa estava movendo ações para 
salvaguardar seu patrimônio ... 

Quanto ao aspecto fundiário, sub
metermos a considerações superiores. 
Assim sugerimos que quaisquer pleitos des
ta empresa sejam suspensos, endossando 
parecer as f/s. 45 do Processo nº ??, até 
que a situação seja regularizada. 

No Parecer de Fiscalização seguinte, nº 34/96, 
de janeiro de 1995, referente ao período 30-12-94 a 
30-12-95, foram registrados os seguintes comentári
os: "Concluímos termos observado a convicta inexis
tência de invasores e/ou posseiros na área destina
da a este empreendimento, inobstante haverem-se 
constatados visíveis sinais de área de exploração 
madeireira ao longo da margem da via estadual de 
acesso ao empreendimento". 

Neste caso é importante lembrar que parte das 
áreas das fazendas devem ser preservadas, respon-
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sabilidade que compete aos seus proprietários, con
forme consta, inclusive de averbação feita na matrícu
la do imóvel da Agroindustrial Manacapuru, nº 436, 
nos seguintes termos: " ... a proprietária dos imóveis 
objeto da presente matricula se compromete, nos ter
mos do art. 48, item IV, da Portaria nº 449187, de 8 de 
outubro de 1987, em atendimento ao que determina a 
Lei nº4.771/65 (Código Florestal), em seus arts. 16 e 
44, que a floresta ou forma de vegetação existente, 
com área de ... hectares, não inferior a 50% do total da 
propriedade compreendida nos referidos imóveis, fica 
gravada como de utilidade limitada, não podendo nela 
ser feita qualquer tipo de exploração, a não ser medi
ante autorização do /bama. O atual proprietário com
promete-se por si e seus herdeiros e /ou sucessores a 
fazer o presente gravame sempre bom, firme e valia-
so ... " 

5.6.3 O Projeto da Agroindustrial Manaca
puru financiado pela SUDAM 

A CPI requisitou da Sudam toda a documenta
ção pertinente aos projetos desenvolvidos pela em
presa Agroindustrial Manacapuru, de cuja análise ex
traímos o que se relatará a seguir. 

A Agroindustrial Manacapuru, com sede em Ma
naus, foi constituída em 30 de junho de 1972 por es
critura pública lavrada no Cartório do 1 ºOfício de No
tas de Brasília. Em 9 de maio de 1972, os senhores 
Aloysio Serwy, José Cristino de Souza e Márcio Da
lércio de Souza, integralizaram capital mediante a 
transferência dos direitos de uso de imóveis, cujas 
áreas somadas resultam em 12.000 hectares, havi
dos originalmente mediante títulos de aforamento 
concedidos pela Prefeitura de Manacapuru. Os imó
veis são cadastrados no Incra sob os nºs 
027.065.001.317-1, 027.065.001.325-2 e 
027.065.001.333-3. O imóvel resultante encontra-se 
cadastrado sob o nº 027.065.001-325-2. 

Sobre essa área, foi aprovado projeto da Agroin
dustrial Manacapuru, em 24-11-72, nos termos da 
Resolução nº 1.393 do Condel, com a finalidade de 
"implantação de um empreendimento para explorar a 
pecuária bovina, visando a formação de um plantel 
fino de reprodutores da raça Nelore e um rebanho 
mestiço para produção de boi gordo". 

Em 1977, a empresa apresentou requerimento 
visando a reformulação do projeto. Na página 5 do Pa
recer DAP/DAI nº 42177, aprovado pela Resolução nº 
3.132, os pareceristas registraram a seguinte obser
vação: "foi feita a análise de atualização técnica, eco
nômica e financeira do projeto original, em virtude de 
a Empresa não ter conseguido executar as metas físi
cas do projeto original, apesar de ter liberado o total 

de incentivos fiscais, bem como ter aplicado Recur
sos Próprios além do montante projetado, pela análi
se daquele projeto." 

Segundo consta do mesmo parecer, na página 
15, "o projeto sofreu considerável atraso em seu pro
cesso de implantação, atraso esse mais em conse
qüência das falhas ocorridas na formação da pasta
gem, base de toda a exploração a ser desenvolvi
da ... ·: passando os técnicos a exigirem uma série de 
providências, relacionadas na mesma página. 

A reformulação foi aprovada, mantendo-se o ob
jetivo principal do projeto, ou seja, "a implantação e 
desenvolvimento da exploração pecuária, nas suas 
fases de cria, recria e engorda, em uma área de 
12.000 ha, no Município de Manacapuru". A implanta
ção definitiva do empreendimento estava prevista 
para o ano de 1986, quando a fazenda deveria ter um 
rebanho de 9.444 cabeças (página 15) . 

À época, 31-3-77, o quadro societário da em
presa era composto por José Cristino de Souza Filho 
(88%) , Maurício Gomes de Souza, Dano Ribeiro, 
Márcio José Dalércio de Souza, Eugênia de Medeiros 
Souza, José Marcondes Dalércio de Souza, Ormezin
do Vilela de Lima e Antônio Dionísio das Chagas. Adi
retoria era composta por José Cristino de Souza Fi
lho, técnico em contabilidade, e Aloysio Serwy, co
merciante. 

Em 1989, a empresa submeteu ao Condel novo 
requerimento, agora de reformulação e diversificação. 
O pleito consubstanciava-se na "redução da área de 
pastagens e na implantação da oleicultura, com o 
plantio de 4. 000 hectares de dendê e sua industriali
zação, com a produção de cachos, óleo de palma e 
amêndoas ... 

No Parecer DAP/DAI nº 43/89, aprovado pela 
Resolução nº 6.808, de 28-9-1989, consta a seguinte 
constatação: "Por esse parâmetro (percentuais de im
plantação), verifica-se que o projeto encontra-se com 
cerca de 50% de suas metas conclufdas"(página 2) . 

A diretoria era composta por Aloysio Serwy e 
Nílson Fernandes de Souza Cavalcanti. André Serwy 
era Presidente do Conselho Fiscal. 

A reformulação do projeto, aprovada, previa que 
(página 32 do parecer) : 

a) no ano de 2001 deveriam estar sendo em
pregados, diretamente, 184 pessoas (96 no setor 
agropecuário e 88 no setor industrial) ; 

b) o empreendimento deveria estar produzindo 
19.360 toneladas de óleo de palma; 
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c) a estabilização do rebanho pecuário deveria 
ser alcançada em 1995, com 2.601 cabeças, produ
zindo 622 animais para venda anualmente. 

Em 1991 foi apresentado outro pedido de refor
mulação, aprovado pela Resolução nº 7.308, com 
base no Parecer DAP/DAI nº 165/91, que consignou 
no item 3.4 Conclusão: A análise empreendida cons
tatou que o projeto, embora já tenha recebido recur
sos do Finam não logrou alcançar as metas de inves
timentos previstas no projeto originalmente aprovado 
e o saldo disponfvel revelou-se insuficiente para tal 
fim." Pela segunda vez é proposta um reformulação; a 
empresa já tinha utilizados os recurso do Finam mas 
não lograra alcançar as metas. 

O quadro societário era composto por Aloysio 
Serwy (4,0%), Divino Graça de Meio e Agroindustrial 
ltapiranga (47,6%) - esta de propriedade dos Srs. 
Aloysio e André Serwy - além de inúmeras outras 
pessoas jurídicas, como Govesa S/A, D. Paschoal, 
Moinho do Nordeste S/A. A diretoria era exercida por 
Aloysio Serwy, diretor-presidente, e André Serwy. 

Com base na reformulação aprovada: 
a) a cultura do dendê deveria começar a produ

zir em 1996, com 38.000 cachos, alcançando 88.000 
toneladas em 2003; 

b) a produção de óleo deveria começar em 
1998, com 3.920 toneladas, alcançando 16.000 ton. 
em 2001 e 19.360 ton. em 2003. 

c) a evolução do rebanho bovino se estabilizaria 
em 1997, com 3.215 cabeças; 

d) o contingente de mão-de-obra previsto era de 
180 pessoas. 

Desde a reformulação do projeto em 1989 foram 
realizadas 12 fiscalizações. No que se refere ao setor 
agropecuário, repetidas vezes foram constadas e 
consignadas falhas na condução e apresentadas re
comendações que, reiteradamente, não eram segui
das, embora fossem os recursos continuamente libe
rados. 

Quase dois anos após a reformulação, a implan
tação do projeto ainda não havia sido iniciada, confor
me registros constantes do Parecer de Fiscalização 
nº 190/91, de julho de 1991: "Em outubro de 1990, a 
empresa pediu junto à Sudam prorrogação do prazo 
de implantação do projeto já reformulado e obteve 
prazo de um ano .... O projeto não deu infcio à sua im
plantação, por este motivo, deixamos de calcular a 
rentabilidade do capital." 

O projeto de bovinocultura, que deveria contar 
com um rebanho de 2.601 cabeças em 1995 e produ
zindo 622 cabeças para venda, repetidas vezes foi 

objeto, nos relatórios de fiscalização, de recomenda
ções para que fossem melhoradas as condições de 
manejo, as pastagens e as instalações físicas. 

Parecer de Fiscalização nº 190/91 (realizada em 
4-7-91, referente ao período 30-4-89 a 31-5-91) : 

A presente fiscalização foi acompanhada pelo 
Sr. André Serwy e constatou a existência de gado da 
raça Nelore, cujo efetivo naquele momento era de 430 
cabeças, 75,20% a menos em relação à existência 
anterior. .. 

Os responsáveis comprometeram-se de próprio 
punho a recuperar as pastagens, a recompor o reba
nho e iniciar o plantio do dendê. 

Parecer de Fiscalização nº 196/92 (Ângelo Ma
noel 8. de Almeida e Reginaldo Augusto C. de M. 
Alves, realizada em 5-5-92, referente ao período 
30-5-91 a 15-4-92 

A área total da pastagem era de 1.900 ha, sendo 
que 1.100 ha precisavam de limpeza. A fiscalização 
recomendou a aquisição de 790 matrizes, à custa de 
recursos próprios, sem direito a contrapartida de in
centivos fiscais, e ainda fez consignar como exigência 
a recuperação do curral e melhoria do manejo e do 
padrão racial do rebanho, para que fosse assegurado 
o sucesso da exploração pecuária. 

Parecer de Fiscalização n· 219/93 (realizada em 
19-8-93, referente ao período 16-4-92 a 31-7-93. 

A empresa encontra-se com plantel de rebanho 
bovino de 520 cabeça de gado. Deverá ser intensifica
da a aquisição de novos animais. 

Parecer de Fiscalização n' 118/94 (Ângelo Ma
noel 8. de Almeida, Karl Asoka Paes Marques, refe
rente ao período 31-7-93 a 28-2-94. 

Por ocasião do enquadramento na Lei nº 
8.167191, a empresa tinha formado 1900 hectares de 
pastagens, muito antigas. Este total correspondia a 
100% do projetado. Foram então projetados 900 hec
tares de destocamentolenleiramento, plantio, replan
tio e limpeza de formação, sendo que após o enqua
dramento tossem realizados 500 hectares. No aspec
to geral e considerando o tempo de utilização do solo, 
podemos verificar que as pastagens vão se recupe
rando gradativamente, necessitando ainda de bas
tante assistência por parte da empresa. 

O projeto necessita de um curral melhor, uma 
seleção melhor do rebanho e um melhor manejo para 
assegurar o sucesso da atividade pecuária. A empre
sa necessita do acompanhamento de um serviço ve
terinário para acompanhar a evolução do rebanho. 

Parecer de Fiscalização nº 79/95 (Reginaldo A. 
C. de Macedo Alves e Ângelo Manoel 8. de Almeida, 
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realizada em 22-9-95, referente ao período 28-2-94 a 
30-12-94: 

Setor pecuário ainda não entrou em fase de pro
dução. Rebanho projetado: 3.215. Rebanho realizado: 
854. Vinte e sete por cento do projetado. 

Exigência: providenciar recuperação do curral a 
fim de assegurar condições adequadas de manejo do 
rebanho. 

Parecer de Fiscalização nº 34/96 {realizada em 
16-1-96, referente ao período 30-12-94 a 30-12-95. 

Melhorar o controle do tebanho a 5m de agilizar sua evolução. 

lndice de realizações: 

Pastagem 

Infra-estrutura 

Edi5cações 

Veiculas /Máquinas/Equipamentos 

Móveis e utenslllos 

Aquisição de animais 

Cultura do dendê 

0,78% 

1,04% 

3,48% 

18,15% 

0,09% 

19,59% 

A exploração agropecuária não sofreu nenhuma 
evolução no perfodo. As pastagens encontram-se em 
boas condições de pastoreio. 

Parecer de Fiscalização nº 187/96 {realizada em 
17-5-96, referente ao período 1 º-1-96 a 30-4-96. 

As pastagens foram formadas em sua totalida
de, mas ainda não estão totalmente consolidadas, fal
tando em parte delas limpeza de formação e nos pas
tos mais antigos limpeza de manutenção. Deverá ser 
concluída a limpeza de formação de 400 ha e de ma
nutenção do restante da área formada 1.500 ha, a fim 
de melhor consolidá-las. 

Parecer de Fiscalização nº 8/97 {Carlos Souza 
de Figueiredo e Reginaldo A. C. M. Alves, referente ao 
período 1°-5-96 a 11-12-96) 

O desenvolvimento da evolução do rebanho é 
lento e um tanto quanto defasada. A empresa vem pri
orizando a execução do outro objetivo do empreendi
mento que é a oleicultura. 

A empresa necessita proceder às aquisições 
de animais, com recursos próprios, sem direito a con
tra partida de incentivos fiscais, com o objetivo de ga-

rantir a qualidade dos animais ... progressiva evolução. 
O número de animais é muito aquém do que deveria 
ser. A empresa deve proceder à recuperação do cur
ral. As pastagens necessitam de limpeza. 

Parecer de Fiscalização nº 50/98 {realizada em 
11-2-98, referente ao período 13-12-96 a 31-1-98) 

Pastagens de um modo geral precisam de lim
peza, principalmente nas áreas antigas, que preci
sam de reforma. 

Relatório de fiscalização nº 301 /98 {realizada 
em 31-12-98, referente ao período 13-12-96 a 
31-1-98) 

O projeto está sendo desenvolvido em uma 
área de 12.000 ha. Na área se encontra implantado o 
plantio do dendê e deverá ser construfda a indústria 
de beneficiamento. Nessa mesma área deverá ser im
plantada a bovinocultura. O item aquisição de animais 
concorre com 0,97% do projeto. Nada foi realizado no 
presente período. 

A empresa deve apresentar definição quanto a 
exploração bovina, que se encontra praticamente pa
ralisada. 

Devem ser ultimados esforços no sentido de 
dotar a empresa de melhores situações de pastagens 
visando dotá-la de condições de pastoreio no intuito 
de fazer voltar o rebanho, que se encontra em pastos 
alugados. 

Providenciar recuperação das instalações pe
cuárias (curral, cochos, etc) a fim de garantir a implan
tação do empreendimento. 

O grupo deve providenciar, com recursos pró
prios, sem direito a contrapartida, aquisição dos ani
mais, que foram vendidos e os que faltam ser adquiri
dos. 

Embora a pastagem tenha sido totalmente 
plantada, atualmente o empreendimento não dispõe 
nem de 20% em condições de pastoreio. 

Embora a pecuária seja dos objetivos o menor 
peso financeiro, deve ser conduzido com o mesmo 
afinco, devendo o grupo empreendedor envidar esfor
ços no sentido de buscar uma solução para a sua rea
lização ou apresentar alternativas ao problema. 

! Relatório de fiscalização nº 150/99 (Carlos 
Souza de Figueiredo e José Ribamar Costa Paiva, re
alizada em 2-6-99, referente ao período 1-11-98 
2-6-99. 

A implantação ffsica do empreendimento apre
senta duas situações bem distintas. Como foi de
monstrado no item anterior, a pecuária um dos objeti
vos do projeto apresenta implantação deficitária. 
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O Relatório de Fiscalização nº301/98 apresen
ta uma série de exigências, que nos reportaremos na 
seqüência .... Observamos que as exigências relativas 
ao setor pecuário não toram cumpridas. As demais 
sim. 

Conclusão - diante de tudo o que foi exposto, 
no presente trabalho, é tato que à luz dos ditames da 
lei, o empreendimento se encontra irregular, no que 
se refere ao setor pecuário. É fato, também, que a 
pecuária representa 1,76% do investimento total do 
projeto e que contribuirá com apenas 1,86% da recei
ta que virá a ser auferida pela empresa. Assim julga
mos ser a situação delicada, uma vez que historica
mente a pecuária não se adaptou à região em ques
tão, por motivo de solo, clima, aptidão empresarial, 
etc. e a mesma com participação ínfima no investi
mento total do projeto não deve comprometer o su
cesso do empreendimento, bem como urge solução 
para o mesmo. 

Como se vê, decorridos quase doze anos após 
da reformulação o setor pecuário do projeto de bovi
nocultura efetivamente não foi implantado, não geran
do renda e tampouco empregos. O Relatório de Fis
calização n' 150/99 concluiu, então, que o projeto en
contrava-se irregular. Contudo, no dia 20-11-00 foi 
elaborada retificação da conclusão do Relatório de 
Fiscalização nº 150/99, excluindo-se o trecho que 
considerava o projeto em situação irregular: 

"Diante de tudo que foi exposto, no presente 
trabalho, vimos que o setor pecuário representa ape
nas 1, 76% do investimento total do projeto e que con
tribuirá .com apenas 1,86% da receita que virá a ser 
aut e rida pela empresa. Assim, uma vez que historica
mente a pecuária não se adaptou à região em ques
tão, por motivos de solo, clima, etc e a mesma com 
uma pequena participação no investimento total do 
projeto, não deve comprometer o sucesso do empre
endimento. 

O projeto de cultivo de dendê e produção de 
óleo deveria ter sido iniciado em 1990, mas na primei
ra fiscalização realizada após a reformulação (em 
maio de 1991) ainda não havia sido iniciada. No Pare
cer de Fiscalização nº 190/91 fez-se registrar que "Os 
responsáveis comprometeram-se de próprio punho a 
recuperar as pastagens, a recompor o rebanho e inici
ar o plantio do dendê". 

Na fiscalização seguinte, em maio de 1992, no
vamente constatou-se que o cultivo ainda não havia 
sido iniciado. Apenas 1.045 ha encontravam-se pre
parados para o plantio de dendê. Os fiscais determi
naram também que a empresa incorporasse recursos 
próprios para regularizar seu lastro financeiro, que se 

encontrava negativo. Em agosto de 1993, a fiscaliza
ção registrou a exigência de que o plantio do dendê 
fosse iniciado. Segundo o projeto, em 1996 já deveri
am estar sendo produzidos 38.000 cachos de dendê. 

Na fiscalização realizada em fevereiro de 1994, 
os fiscais registraram: 

A meta prevista para instalação desta 
cultura é de 4000 hectares. Nesta fiscaliza
ção, foi constatado que a empresa dispõe 
de 1845 ha preparados para o plantio. A as
sistência técnica, prestada pelo engenheiro 
agrônomo Edson Barcelos, é periódica, a 
qual achamos insuficiente em função do 
grande volume de serviços técnicos que a 
cultura requer, então exigiremos que a em
presa contrate um técnico agrícola ou um 
engenheiro agrônomo para prestar serviços 
de forma permanente. 

Setor industrial - as construções civis e as ins
talações, máquinas e equipamentos estão previstos a 
partir de 1997 (observe-se que segundo o projeto a 
produção de óleo deveria começar em 1998) . 

Na próxima fiscalização no empreendimento 
deverá ser verificada a aplicação no projeto de 
CR$400.000.000,00 referentes a aplicação financeira 
- CDB, bem como a receita financeira oriunda do 
mesmo. 

No Parecer de Fiscalização nº 79/95, de feverei
ro de 1995, registrou-se que o percentual "Despesas 
de implantação/Investimento total realizado", igual a 
5%, está aquém do percentual previsto no projeto de 
enquadramento Lei nº 8.167 /91. Segundo o parecer, 
"O setor industrial ainda não foi iniciado, uma vez que 
o cronograma prevê seu inicio para o ano de 1996". O 
projeto previa que em 1998 já estariam sendo produ
zidas cerca de 3.900 toneladas de óleo. Dos 4.000 
hectares projetados para o plantio da cultura do den
dê a empresa, segundo consta do parecer de fiscali
zação, só tinha efetuado 1.850 hectares. Na fiscaliza
ção seguinte, em janeiro de 1996 (Parecer de Fiscali
zação nº34/96), a situação verificada era praticamen
te a mesma: "A empresa efetuou o plantio de 2.000 
dos 4.000 projetados". A empresa ainda não havia ini
ciado a produção, embora estivesse projetado uma 
produção de 38.000 cachos de dendê (comentários 
nossos). 

Nessa época, no Parecer de Fiscalização nº 
34/96 foi registrado: a "empresa já tinha liberado em 
períodos anteriores o equivalente a 33, 79% do total 
aprovado (cronograma 1991 a 1998) . Até o cronogra
ma de 1996, o percentual liberado atinge 54,07%. 
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Conforme preconiza o art. 43 da Resolução nº 7.077, 
a empresa atingiu um índice de realizações de 
43, 13%, que julgamos compatíveis com os aportes 
recebidos. A empresa subscreveu recursos próprios 
no valor de R$6.078.372, tendo integralizado 
R$3.279.945, que foram repassados à empresa pres
tadora de serviços para a formação da cultura do den
dê (Kanema) . 

Em maio de 1996, no Parecer de Fiscalização nº 
187/96, mais uma vez foi registrado que o projeto in
dustrial ainda não havia sido iniciado, e constatado 
que o percentual "despesas de implantação/Investi
mento total realizado", igual a 3,38%, continuava aba
ixo dos parâmetros da Sudam. A fiscalização reco
mendava que fosse priorizado o setor industrial e con
cluí da e consolidada a cultura do dendê. 

Na fiscalização de 1997 (Parecer de Fiscaliza
ção nº 8/97) , os fiscais registraram: "Em algumas áre
as da cultura do dendê vemos a necessidade de lim
peza. O setor industrial deveria ter sido iniciado de for
ma mais acelerada, porém em virtude das chuvas, se
gundo os diretores da empresa, só serão iniciadas no 
primeiro semestre de 1997" 

Até a data da fiscalização, baseada no balance
te de 12-12-96, a empresa já tinha liberado recursos 
de incentivos fiscais no montante de 23.232.856, 12 
UFIR, correspondente a 78, 17% do aporte de recur
sos e realizado 68,76% das metas físicas. Contudo, 
ainda não havia produção de dendê no volume previs
to nem sequer sido iniciado o setor industrial (comen
tários nossos) . 

Em 1998 um Parecer de Fiscalização mais con
sistente e efetivo foi elaborado. Nele fica patente o 
descrédito dos fiscais em relação às realizações re
gistrada da empresa, de tal modo que as conclusões 
do relatório, de tão didáticas, merecem ser transcri
tas: 

- Parecer de Fiscalização nº 50/98 

Equipe de Fiscalização: Karl Asoka Paes Mar
ques, Maria José Correa Alves e Abdias Nóbrega 
Araújo 

Perfodo fiscalizado -13-12-96 a 31-1-98 

Período de fiscalização - 10-2-98 a 11-2-98 

Instalações e equipamentos do setor industrial 
- Nesta rubrica a empresa demonstra um adianta
mento de R$6.714.375, 14 para aquisição e instala
ções do maquinário para a produção do óleo de pal
ma e dendê. Este maquinário, segundo a empresa 
está sendo confeccionado em São Paulo. Também faz 
parte da comprovação no prazo de 150 dias. 

Cultura do dendê - necessita proceder melhor 
manutenção e adubação da área. 

Melhorar a manutenção das áreas do dendê e 
das pastagens, carentes de adubação e tratos cu/tu-
rais. 

Apresentar fotos de satélite com vistas a di
mensionar os desmatamentos e as áreas ocupadas 
pelas atividades econômicas prevista em análise. 

Manter a contabilidade organizada e dentro 
dos padrões exigidos pela Sudam. 

Para Executar as metas previstas no enquadra
mento foi aprovado um investimento da ordem de: 

RECUR~~ VM.QRBjRCAI~ VAlOR EM U~IR 
: 

ReOJrsos ~r~rios ~4.00~.Ô~,~J 4~21~.~100 . 
i 

R~rsos lncenwos FisrJs (arts. 1ô.~2M,~ ~.m.~~,~1 

~e~ 

Tmru 4rn~.~~,J1 m~~.m,oo 

Dos recursos de incentivos fiscais já foram 
liberados R$11.430.567,32 (28.615.406,38 UFIR), 
que corresponde a 96,28% do total aprovado. 

Não foi apresentada a documentação contá
bil, ficando acertado que a empresa a apresenta
ria em Belém. 

Pelo Of. DA nº 11 O, de 27-2-98, foi concedido 
prazo de 150 dias para a empresa apresentar junto 
a esta Diretoria a documentação físico/contábil 
bem como justificativa técnica junto às firmas 
contratadas para fabricação da indústria de den
dê e para a construção civil da indústria e das de
mais inversões, não constatadas por ocasião da 
vistoria na área do projeto. 

Pelo expediente datado de 6-3-98, a empresa 
apresentou correspondência das empresa citadas e 
na oportunidade comunicamos ser a justificativa 
muito evasiva e sem conteúdo técnico, e reitera
mos junto ao procurador da empresa um documento 
técnico mais consistente. Em expediente de 30-3-98 a 
empresa fez uma explanação da situação em que se 
encontra o projeto e se reporta a um relatório técnico 
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das empresas contratadas (relatório que não foi ane
xado à correspondência) e solícita na oportunidade 
um prazo para regularizar a situação do projeto junto 
a esta Autarquia e apresenta também parte da docu
mentação físico/contábil para análise. 

Pela Ordem de Serviço nº 15198, de 2-4-96, a 
equipe foi designada para o dia 7-4-98 proceder à fis
calização contábil da documentação da empresa no 
escritório do seu procurador, em Belém. 

Com referência a documentação apresentada: 
os documentos não estão assinados pelo diretor da 
empresa ou seu representante legal. Consta apenas 
a assinatura do contador. Não foram apresentados, 
apesar de serem solicitados, os seguintes documen
tos: 

1. notas fiscais referentes as ~nversões físicas 
relacionadas no mapa físico contábil; 

2. extratos bancários do Basa, referente ao pe
ríodo 13-12-96 a 31-1-98; 

3. comprovantes de depósitos bancários refe
rentes aos recursos próprios integralizados e aos cré
ditos de acionistas demonstrados no ingresso de re
cursos do período; 

4. guia de recolhimento dos encargos sociais 
impostos e taxas; 

5. planta de uso atual em função do mapa topo
gráfico plotando as inversões físicas executadas com 
as respectivas legendas, imagem de satélite atualiza
das; 

6. certidões negativas de débito junto à Receita 
Federal, INSS, FGTS; 

7. atestado de idoneidade junto ao Basa; 
8. justificativa técnica da empresa de engenha

ria sobe o início das obras de construção civil da in
dústria e das outras obras que estavam em andamen
to em períodos anteriores; 

9. justificativa técnica do fabricante da indústria, 
atual estágio de fabricação dos equipamentos bem 
como prazo e entrega dos mesmos; 

10. livros contábeis, sociais e trabalhistas atua
lizados; 

11. relatório técnico do estágio de implantação 
do projeto; 

12. balanço de 1996 publicado com parecer de 
auditoria independente, evidenciando a aplicação 
dos recursos do Finam. 

Considerando o acima exposto não foi possível 
concluirmos o relatório de fiscalização de forma com
pleta, em virtude dos documentos apresentados, 
além de serem insuficientes, não são respaldados de 
autenticidade, devido à falta de assinatura de pelo 

menos um membro responsável pela direção do em
preendimento. 

Considerando também a importância do em
preendimento para a Região Amazônica, que objetiva 
a produção de óleo de palma de dendê, o aumento do 
rebanho bovino regional, bem como a geração de em
prego e renda, em uma região tão carente dessas va
riáveis é que sugerimos seja atendido o pleito da 
Empresa no sentido de conceder prazo de 150 dias 
para que a mesma se regularize física e contabilmen
te perante a Sudam (conforme solicitação da empre
sa em expediente anexo a este relatório já citado an
teriormente), com monitoramento por meio de relató
rio técnico emitido pela empresa a cada trinta dias, 
podendo inclusive ser acompanhado fisicamente, se 
foro caso. 

Expirado o prazo solicitado, a Sudam progra
mará nova fiscalização no empreendimento com vistas 
a comprovar a execução física das metas constante do 
cronograma físico do projeto, a aplicação dos recursos 
liberados neste período e os que estavam em inver
sões em andamento em períodos anteriores, dos re
cursos próprios integralizados e o cumprimento das 
demais exigências constantes do presente relatório. 

O não cumprimento no prazo estabelecido impli
cará que o projeto estará passível de cancelamento 
conforme disposto no art. 14 §§ 1°, 2° e 6º da Resolu
ção nº 7.077/91 - Condel/Sudam, de 16-8-91. 

Os estudos que tramitam no Órgão com vistas à 
reformulação do investimento do projeto sugerimos 
que tenham continuidade, já que observamos que o 
saldo de incentivos existente na casa é insuficiente 
para concluir o projeto, principalmente no que tange 
aos veículos, máquinas e equipamentos do setor in
dustrial e às edificações de ambos os setores, bem 
como manutenção da cultura do dendê, com a res
salva que esses estudos só sejam levados ao 
Conde/ se for o caso após a compatibilização dos 
valores liberados com as metas previstas no cro
nograma físico aprovado para o projeto e cumpri
das as demais exigências do presente relatório. 

No relatório de fiscalização seguinte (nº 301/98, 
referente ao mesmo período de 13-12-96 a 31-10-98, 
realizada em 20 novembro de 1998) os fiscais regis
traram: 

a) a empresa ainda não está operan
do, conseqüentemente não possui estoques 
e nem valores a receber a curto prazo; 

b) a empresa já havia plantado os 
4.000 ha projetados, contabilizado pelo 
montante de R$9.999.523,32; mas deveriam 
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ser providenciados urgentemente serviços 
de limpeza e manutenção de considerável 
área do dendezal que se encontra necessi
tando; 

e) o setor industrial está dividido em 
construção civil, móveis instalações/máqui
nas/equipamentos e participa com 32,28% 
do total do empreendimento, contabilizan
do adiantamento para empresas contra
tadas para efetuar a construção das 
obras civis, inclusive da indústria e para 
confecção de máquinas e equipamentos 
(R$7.104.875,14, sendo R$400.000,00 para 
a empresa contratada para executar as 
construções civis e R$6. 704.875, 14 para as 
máquinas e equipamentos) 

d) o setor industrial ainda não foi 
Iniciado, segundo as empreiteiras até junho 
do próximo ano já deverão estar bem adian
tados as obras civis e os equipamentos e 
máquinas serão instaladas em conformida
de como o andamento das construções. 

e) Em 28-12-98 foi aprovada pela Reso
lução nº 8.972 Condel/Sudam a reformulação 
do quadro de fontes e usos, passando o in
vestimento projetado a ser assim composto. 

RECURSOS VALOR EM REAIS VAlOR EM 

U~IR 

1 
Reo.Jrsos Própnos 19.352.0~ 13 35.0õ6.521,63 

1 

. Recursos AmninislraOOs ~ SUDAM • ! 16.894.363,37 ~1604.319,72 

: Tolal '. ~.2~.455,50 65.660.M1,35 
1 

O Relatório de fiscalização nº 150/99 (referente 
ao período 1°-11-98 a 2-6-99, realizada em 2-6-99, 
por Carlos Souza de Figueiredo e José Ribamar Cos
ta Paiva, registrou: 

1) O projeto da empresa Agroindustri
al Manacapuru S/A teve aprovado a Refor
mulação do Quadro de Fontes e Usos em 
28 de dezembro de 1998. Após esse even-

to a empresa teve novo aporte de recur
sos e pode deslanchar parte das metas 
físicas aprovadas na ocasião. 

2) As máquinas, equipamentos enco
mendadas, confeccionadas e pagas pela 
empresa foram fabricadas pela Asvotec 
Termoindustrial Ltda, localizada na rodo
via Cônego Cyrlaco, setor Pirelli, Km - 1 sn, 
Bairro Chapadão, municlpio de Monte Mor, 
Estado de São Paulo. Os recursos necessá
rios para fazer face as aquisições somaram 
R$6.872.000,00. Estão comprovadas por 
meio da cópia autenticada da nota fiscal nº 
005154 da Asvotec, datada de 2 de junho 
do corrente ano, anexa ao presente relató
rio. O conjunto de equipamentos foi por nós 
constatado na própria fábrica por meio da 
visita a mesma no dia 4 de junho do corren
te, sendo na oportunidade acompanhada a 
equipe por um diretor da Manacapuru, pelo 
responsável técnico que presta assessoria 
ao grupo empresarial e pelo diretor técnico 
da Asvotec. Nos anexos, fotos que evidenci
am as aquisições realizadas. 

3) Até a última fiscalização, relatório nº 
301/98, a empresa havia alcançado o índi
ce percentual pós-enquadramento, de 
66,23%. Após a reformulação, o lndice atin
gido pela empresa é de 27, 18%. 

4) A empresa mantém a posse pací
fica sobre a área de 12.000 ha. 

5) Cultura do dendê - Está contabiliza
do como existente o total de 4.000 hectares 
plantados com a cultura. Durante a visita, 
constatamos que a empresa está promo
vendo a limpeza, coroamento e adubação. 
Acreditamos que com esse tratamento reali
zado é de se esperar que na próxima safra 
seja obtida uma produção de cachos a 
nível comercial .... Os recursos aplicados 
na cultura somam até a presente data 
R$10.503.523,32. 

6) O setor agrícola apresenta uma si
tuação de normalidade, estando em anda
mento um constante serviço de limpeza e 
manutenção do dendezal. 

7) O setor industrial deu início à fase 
de construções civis, estando evoluindo sa
tisfatoriamente as obras. 

8) Em cumprimento à observação feita 
no Relatório de fiscalização anterior e, me-



00094 Sexta-foira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS-SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

diante autorização dessa Autarquia, nos 
deslocamos até o Estado de São Paulo e 
verificamos in loco os equipamentos para 
extração do óleo. Os equipamentos estavam 
prontos e depositados nas dependências da 
indústria que os confeccionou, aguardando 
que as obras civis atinjam estágio que pos
sibilite suas montagens. Além dos equipa
mentos/máquinas para extração do óleo, já 
estão confeccionados e no aguardo da con
clusão das construções civis, o maquinário 
pesado, plataformas, túneis de pressão, pai
néis de controle, motores elétricos e cone
xões diversas. 

9) No período fiscalizado, foram libera
dos recursos do Finam no valor de 
R$3.313.284,00, que corresponde a 19,61% 
do total projetado, restando um saldo a libe
rar de R$13.581.079,37. Este índice está 
compatível com o percentual de execução 
alcançado pela empresa, como a seguir de
mor strado: 

Veículos, Máquinas e Equipamentos 
0,05% 

Cultura do dendê 1,87% 
Máquinas industriais 5,26% 
Total 27, 18% 
1 O) O percentual de 25,26% de Máqui

nas Industriais refere-se às maquinas já 
confeccionadas que somaram o valor de 
R$6.872.000,00 (NF nº 005154 da Asvotec) 

Da análise dos relatórios de fiscalização, 
extraímos o relato acima visanoo mostrar que desde 
1989 quando o projeto original que já não lograra 
sucesso, embora tivesse recebido todos os recursos 
previstos) foi reformulado, até hoje decorreram qua
se 12 anos. O projeto que deveria estar produzindo 
em 2001, 88.000 cachos anuais de dendê plantados 
numa área de 4.000 ha, 19.360 ton. de óleo de pal
ma, 622 cabeças de gado para venda (de um reba
nho de 2.601 cabeças) e empregando diretamente 
cerca de 180 pessoas, hoje nada produz. Há fortes 
suspeitas de que suas instalações foram iniciadas 
apenas para serem mostradas aos fiscais (ver fotos 
anexas ao processo do Relatório de Fiscalização de 
junho de 1999) . Nunca foram concluídas. Não há 
empregados no local, somente o gerente, que diz 
não receber salário há cinco anos. 

Conforme consta do Relatório de Fiscalização 
nº 50/98, de fevereiro de 1998, desde 1989, quando 

foi reformulado, o empreendimento já havia consumi
do R$11.430.567,32 (28.615.406,38 UFIR) , que cor
responde a 96,28%. Se considerarmos que a Sudam 
só deveria liberar recursos de incentivos depois que a 
empresa comprovasse a alocação de recursos própri
os, o empreendimento já teria consumido algo em tor-

!RECURSOS !VALOR Ell REAIS VALOREI! UFIR 

1 Recursos Prtiprios 
1 

124.995 659,63 45.279.904,09 

1 Al!Qlrsos lncent~os Rscais tans. st e 9') i 16.405.280,68 29.718.340,97 

!rolai 141.400.940,31 174.998.245,06 

no de 70 milhões de UFIR, conforme quadro abaixo. 
Não obstante as evidências factuais e docu

mentais de que a empresa nunca cumpriu as metas 
embora tenha recebido todos os recursos, em 1998 a 
empresa requereu e conseguiu aprovar a reformula
ção do quadro de fontes e usos. Desta reformulação, 

1 

RECURSOS VALOR ai REAIS · VALOR EM UAR 

~rsos Próprios '. 19.352.092, 13 35.~~21,63 

Recursos Administrados pe~ SUDAM 16.894.363,37 30.604.319,72 

Ir~ 36.246.455.~ 65.660.841,35 ' 
~ 

foram projetados a seguinte alocação de recursos: 
Ou seja, previa-se injetar mais R$36 milhões no 

empreendimento de forma que o investimento total al
cançaria (se nenhuma outra reformulação viesse a 
ser aprovada) , cerca de R$77 milhões, 37 milhões re
ferentes a recursos da Sudam. E, por incrível que pa
reça, recentemente, em fevereiro de 2001, a empresa 
entrou com novo pedido de reformulação, desta vez 
negado. Mas não por razões de mérito ou questões 
relativas a descumprimento de metas anteriormente 
fixadas, mas por perda do prazo. Muito provavelmen
te, a empresa voltará a fazê-lo, e possivelmente con
seguirá, se antes não for obstada esta verdadeira 
sangria de recursos públicos. 

Para corroborar ainda mais todas as suspeitas e 
evidências de irregularidades, desvio e malversação 
de recursos públicos, constata-se que o procurador 
da empresa é Geraldo Pinto da Silva, dono do escritó
rio de assessoria GPS, envolvido em inúmeros outros 
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casos de fraudes na aplicação de recursos da Su
dam, já objetos de investigação em estágio avançado 
pela Policia Federal e pelo Ministério Público. Além 
disso, dois outros investigados, citados nos jornais, os 
fiscais Carlos Figueiredo de Souza e Ângelo Almeida, 
participaram de várias fiscalizações empreendidas 
na empresa. 

Recebemos vários volumes de documentos, en
tre os quais extratos bancários analisados pela Su
dam para verificar a comprovação da aplicação dos 
recursos e da alocação de recursos próprios. 

Analisando essa documentação constatamos a 
existência de documentos que apontam no sentido de 
fortes evidências de fraudes. Apenas para nos deter
mos em um único caso, relataremos o que se refere à 
compra dos equipamentos destinado à produção de 
óleo de palma. 

Na fiscalização de 1997 (Parecer de Fiscaliza
ção nº 8/97) , os fiscais registraram que "a empresa 
contabilizou a primeira parcela de pagamento, em for
ma de adiantamento, das máquinas implementes e 
equipamentos necessarios à instalação da usina de 
beneficiamento da indústria do dendê". A empresa 
deveria adquirir esses equipamentos para a produção 
de óleo que, pelo projeto, deveria ser iniciada em 
1998. Na documentação enviada pela Sudam, identi
ficamos o "contrato de compra e venda de equipa
mento industrial" firmado, em 24-9-96, entre a Agroin
dustrial Manacapuru e a empresa Alfa Lavai Equipa
mentos Ltda (CGC 61.091.054/0001-02) , sediada 
em São Paulo, referente à fabricação de um conjunto 
completo de equipamentos para processamento de 
dendê (produção diária de 250 ton.), incluindo "rece
bimento de cachos esterilização, desbulhamento, 
prensagem, clarificação, desfibramento, recuperação 
de amêndoas, terminal de carregamento, tratamento 
de água, geração de apor e energia, instalação de pa
inéis, aterramente, tubulação de isolamento/térmi
co/miscelânea e montagem". O preço do conjunto se
ria de R$11.860.000,00, sendo pagos da seguinte for
ma: 40% de sinal, 40% na entrega e 30% na monta
gem. O prazo de entrega seria de 360 dias a contar do 
pagamento do sinal. Em 20 de setembro de 1996 (ob
serve-se que o contrato foi assinado em 24 de setem
bro), foram pagos à empresa Alfa Lavai, conforme re
cibo assinado pelo diretor da empresa, Wilson Zabou, 
o valor de R$2.318.831,00, a titulo de adiantamento, 
mediante três cheques. Em 27-9-96 foi pago outro 
adiantamento, no valor de R$297.582. 

Na fiscalização conduzida em fevereiro de 1998 
(Relatório nº 50/98) foi verificado que as máquinas 
não se encontravam no local. Em 1999, fiscais, entre 

eles Carlos Figueiredo de Souza, deslocaram-se até 
São Paulo, para constatar in loco a existência dos 
equipamentos no pátio da própria fábrica. Alfa Lavai? 
Não. Asvotec Termoindustrial Ltda. E ainda trouxeram 
cópia da nota fiscal nº 005154, de 2-6-99 (dois dias 
antes da visita dos fiscais) , no valor de 
R$6.872.000,00, referente a "equipamentos para ex
tração de óleo de palma, composto das seguintes se
ções: recepção de cachos/esterilização/desbulha
mento/prensagem/ recuperação de amêndoas/clarifi
cação/(incineração de buchas) , na qual inclusive é 
registrada a data da salda dos equipamentos, que 
nunca chegaram ao local. 

Ou seja, há fortes evidências de que a empresa 
apresentou documentos relativos à "contratação" de 
duas empresas para produzir os mesmos equipa
mentos. Uma, em 1996, para a qual adiantou, e com
provou com recibos, mais de R$3.000.000, de um to
tal de R$11.780.000,00. Outra, em 1999, conforme 
nota fiscal, no valor de R$6.872.000,00. 

A empresa chegou a contratar em 18 de março 
de 1999, menos de três meses antes da emissão da 
nota fiscal da Asvotec, em 2-6-99, a empresa Palio 
Consultoria, dos engenheiros Romano Battaglia e 
José Maurício Fernandes, por R$25.000,00, para dar 
assessoria técnica quanto à industrialização da pro
dução de óleo de palma, incluindo-se entres os servi
ços o fornecimento de especificação técnica para to
dos os fornecedores. Obviamente não havia tempo 
hábil· para prestação de tal serviço, contratação dos 
fornecedores e entrega dos equipamentos, em me
nos de 3 meses. 

5.6.4 O projeto da Cia Amazonense financia
do pela SUDAM 

Uma análise mais aprofundada da documenta
ção em poder dessa CPI sobre os projetos desenvolvi
dos pela Cia Amazonense também chegará às mes
mas conclusões a que se chegou no caso da Agroin
dustrial Manacapuru: o projeto não se desenvolveu re
gularmente; não gera renda alguma há muito tempo, e 
mutto pouco gerou no passado (pelo menos para a po
pulação da região); não recolhe tributos corretamente; 
não emprega a mão-de-obra que deveria (aliás não 
chegou sequer a contratar meia dúzia de vaqueiros); 
não possuiu o rebanho que deveria, sendo, pelos de
poimentos colhidos na diligência, freqüente a utiliza
ção do artifício de transferir cabeças de gado de uma 
fazenda para outra, para ''fazer número" sempre que a 
fiscalização se encontrava no local. 

A CPI recebeu um histórico do empreendimento 
e das fiscalizações realizadas. Abaixo, relatamos as 
principais observações da análise que realizamos. 
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O projeto de bovinocultura apresentado pela 
empresa foi aprovado pela Sudam em 1975, quando 
a empresa sequer era legalmente proprietária das ter
ras sobre as quais desenvolveria o projeto. 

O projeto sofreu reformulação (o que significa 
alocação de mais recursos em função de ser o saldo 
de incentivos insuficiente para alcançar os resultados 
pretendidos) muito embora a empresa não tivesse 
cumprido suas metas. 

A maior parte dos recursos foram utilizados para 
pagamento da prestação de serviços da empresa Ka
nema, que deverá ser investigada, como suspeita de 
participar da aplicação irregular dos recursos de in
centivos fiscais. 

Em 1993 foi realizada chamada para subscri
ção de ações. Todos os acionistas minoritários (em 
sua maioria grandes empresas) renunciaram ao seu 
direito. O mais interessante é que a renúncia se deu 
por meio de carta, todas exatamente iguais e assina
das pela mesma pessoa. É um evidente e explícito 
indício de fraude. 

O procurador da empresa perante a Sudam é, 
sintomaticamente, Geraldo Pinto da Silva, dono da 
GPS. Luiz Carlos de A. e Silva, outra pessoa que tam
bém aparece como procurador da empresa é, em ou
tras oportunidades, o auditor independente que audi
ta os balanços da empresa (laudo de fiscalização nº 
214/97) . 

Em vários relatórios de fiscalização registra-se 
que as pastagens e as instalações pecuárias não es
tão em boas condições, não permitindo bom manejo 
do rebanho. 

No Laudo nº 35/96 consta que do total de 
R$4.884.377,20 a serem liberados pelo Finam (ou
tros R$1.625.649,41 deveriam ser aplicados com re
cursos próprios) 82,26% já haviam sido liberados. 
Mais à frente, os fiscais registram que o projeto não 
está operando. Dos 5.900 hectares de pastagens 
projetados, somente 2.000 estavam plantados, e 
apenas 1.000 estavam em condições, razoáveis. 

Em 1998, o Laudo nº 403/98, de outubro de 
1998, registra contradições ainda mais evidentes: 
92,28% do projeto já havia sido executado, mas 
nenhuma cabeça de gado foi encontrada no local 
do empreendimento. Os fiscais concluem pela irre
gularidade do projeto. 

Contudo, recursos continuam a ser liberados. 
No Laudo nº 184/99, registra-se um saldo a liberar de 
apenas 16.165,04 UFIR e um percentual de liberação 
de 99,81%. Mesmo com o projeto sendo conside-

rado irregular pelos fiscais, a Sudam liberou mais 
recursos. 

5.6.4 5.6.4 Conclusão 

Como se percebe os empreendimentos, apesar 
do expressivo volume de recursos consumidos -
R$19.705.066,44 para a Agroindustrial Manacapuru 
e R$4.875.453,75 para a Cia Amazonense (OF-76/MI 
de 7-2-01) - não alcançaram êxito e estão muito lon
ge de alcançar seus objetivos, mesmo após terem 
sido reformulados. Neste caso, ainda que diante de 
evidências de que os projetos não seguiam os rumos 
traçados, a Sudam continuou a liberar recursos, como 
o fez no ano de 1999, quando certamente já era de 
seu conhecimento a precária situação em que se en
contravam os projetos, bem com as constantes reinci
dências dos responsáveis pelos empreendimentos 
em não cumprir as recomendações e exigências de
terminadas pelas equipes de fiscalização. 

Quanto ao problema fundiário, precisa ser des
tacado o fato de que o mesmo foi citado pelas equipes 
de fiscalização uma única vez e ainda de forma super
ficial, sem relatar a real situação e a ocupação da área 
por dezelílas de famílias, o que é inaceitável, visto os 
inúmeros é freqüentes conflitos entre a direção das 
empresas e os posseiros, o que levou a direção do 
Incra no Amazonas e Deputados Estaduais a intervi
rem e se posicionarem favoravelmente aos posseiros. 

Destacamos ainda que os senhores Rubens 
Jorge Lima Santiago, dirigente do Incra em Manaca
puru, e Ediraldo Sampaio de Oliveira, Presidente da 
Associação Manairão, ao serem ouvidos pela CPI re
lataram não só o problema fundiário, mas também a 
conduta irregular e suspeita dos proprietários dos 
empreendimentos que, segundo eles, logo após ad
quirirem equipamentos com recursos da Sudam, os 
vendiam nas Cidades de Manaus e Manacapuru. Tais 
afirmações são reforçadas por alguns laudos de fis
calização, que relatam a ausência (sumiço) de máqui
nas e veículos na área do projeto, o que era justificado 
pelo representante das empresas com a afirmação de 
que o mesmos estavam sendo recuperados fora do 
empreendimento. 

Chamados a depor na CPI, os Srs. Aloysio Serwy 
e André Serwy, diretores, pleitearam, e conseguiram, 
postergação da data, sob o pretexto de se inteirarem 
melhor sobre os fatos. Na data aprazada comparece
ram, mas não sem antes impetrarem pedido de habeas 
corpus perante o STF para não serem obrigados a res
ponder questões das quais pudessem resultar decla
rações que os pudessem incriminar (já imaginavam de 
antemão serem conhecedores de fatos que se revela-
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dos por eles os incriminariam?) . O STF indeferiu. No 
entanto, os Srs. valeram-se do direito constitucional de 
manterem-se calados e praticamente nada disseram 
sobre o relacionamento dos dois empreendimentos 
(Agropecuária Manacapuru e Cia Amazonense) e a 
Sudam. Em alguns casos, muito estranhamente, se
quer sabiam responder a perguntas comezinhas sobre 
seus empreendimentos, como ano de início da opera
ção, demonstrando desconhecimento inescusável 
para empresários empenhados em desenvolver seria
mente projetos na região. 

A CPI determinou a quebra de sigilo bancário 
das empresas Agroindustrial Manacapuru e Cia Ama
zonense. Seus diretores impetraram mandato de se
gurança e conseguiram do Supremo Tribunal Federal 
liminar sustando a determinação da CPI. Esta consti
tui outra atitude agravante das suspeitas que pairam 
sobre os diretores das empresas, visto que a movi
mentação da empresa não é propriamente sigilosa, 
uma vez que ao receber recursos públicos deve depo
sitá-los em bancos oficiais, no caso o Basa, e periodi
camente apresentar os extratos e submetê-los aos 
fiscais da Sudam. Se a Sudam pode auditar os extra
tos bancários dessas empresas, porque a CPI não 
poderia fazê-lo para dirimir todas as dúvidas que pai
ram sobre empreendimentos financiados com recur
sos públicos, ainda mais localizados em terras, cuja 
propriedade é reclamada pela União, e em parte ocu
pada por mini produtores rurais? 

Urge a atuação do Ministério Público sobre os 
responsáveis. As evidências de fraudes, de desvio de 
recursos públicos e outros crimes são muitas e certa
mente alguns outros casos relacionados à Sudam, já 
sob investigação, terão ligações com esses que inves
tigamos. Nesses casos, a investigação conduzida pela 
Polícia Federal está em estágio tão avançado que mui
to em breve alcançará também os Srs. Aloysio Serwy e 
André Serwy. Com a documentação que lhe encami
nharemos, será possível ao Ministério Público aprofun
dar a análise e pedir, se for o caso, a prisão temporária 
desses senhores, para que não venham a prejudicar 
as investigações, cooptando testemunhas, destruindo 
documentos e se articulando com todos os outros en
volvidos, entre os quais as empresas Alfa Lavai e 
Asvotec, a empresa de consultoria Palio, a empresa 
Kanema (freqüentemente utilizada para serviços nas 
fazendas) , além das empresas acionistas e alguns 
dos fiscais que participaram das fiscalizações. Será 
necessário investigar também transações bancárias 
das empresas envolvidas, haja vista que podem ter 
sido utilizadas para fazer os recursos que receberam 
retornar a quem os forneceu, a Agroindustrial Mana-

capuru e seus diretores e demais acionistas, nas que 
em grande parte não lhes pertencem, são recursos 
públicos cuja sangria deve ser estancada imediata
mente. 

Há a necessidade premente de o Incra empreen
der todo o esforço necessário junto ao Poder Judiciá
rio para vencer a causa sobre a propriedade das ter
ras, retorná-las ao patrimônio da União e implantar 
projetos de reforma agrária, em benefício dos agricul
tores que hoje a ocupam e verdadeiramente produ
zem. Ainda mais quando se sabe que muito provavel
mente os projetos sobre elas "instalados" serão can
celados e seus empreendedores instados a devolver 
os recursos não corretamente aplicados. 

Por fim, entendemos que a atuação dos servido
res públicos, fiscais ou superiores, que atuam ou atu
aram na Sudam deve, da mesma forma, ser profunda
mente investigada, com o objetivo não só de localizar 
focos de possível corrupção, mas a possível atuação 
de urna máfia que teria se instalado na Sudam. 

5. 7 Espólio Leonel José de Araujo - SHAM I 
SUHAB 

1. Introdução 
Este caso se refere a Ação de Reintegração de 

Posse, cominada com Perdas e Danos e Multa, impe
trada em setembro de 1996 pelo Espólio de Leonel 
José de Araújo, contra a Construtora Capital Ltda. 
Tendo como objeto a recuperação da posse de um 
terreno de 2.585.000 m2, do qual segundo o autor era 
proprietário, de conformidade à certidão de Registro 
de imóveis que anexou à inicial, matriculada no 1° 
Cartório de Registro de Imóveis, sob a matrícula nE 
20.924, do Livro 2, Fls. 1. 

Liminarmente, o MM. Juiz da 3ª Vara Civil, Dr. 
Armando Jimenes da Silva, concedeu a Reintegração 
de Posse, outorgando à Ré, o prazo legal de 15 dias 
para contestar a Ação. 

Posteriormente, a Ré apresentou sua defesa, 
aduzindo que não deveria haver sido citada posto que 
era simplesmente empreiteira da proprietária a 
SUHAB, Superintendência da Habitação, solicitando 
revogada a liminar. 

A SUHAB proprietária do imóvel, em fevereiro 
de 1997, ingressou com Ação de Exceção de Incom
petência. O MM. Juiz, averbou-se incompetente para 
seguir conhecendo o feito e o enviou para a Vara da 
Fazenda Pública. 

O MM. Juiz da 1 ªVara da Fazenda Pública, pro
cedeu à devolução dos Autos à Vara remetente, tendo 
em consideração que a SUHAB não integrava a rela
ção processual. 
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Sucederam-se até o presente momento, diver
sas situações processuais, permanecendo avocado o 
Processo na Corregedoria-Geral de Justiça, por mais 
de um ano. · 

2. Histórico. 
O espólio de Espólio de Leonel José de Araújo, 

fundamentou o pedido de reintegração de posse, 
apresentando Certidão de Registro de Imóveis do 
Cartório do 1° Ofício de Manaus, correspondente à 
Matrícula nº 20.924, lavrada as Fls. 1, do Livro 2 de 
Registro Geral, datado em 2 de maio de 1984. 

A citada matrícula, detalha 

''Lote de terras situado na Colônia 
João Alfredo, verificando-se ter uma área to
tal de dois milhões quinhentos e oitenta e 
cinco mil metros quadrados (2.585.000, m2) 

.... R.A O título anterior não esta sujeito a re
gistro. Proprietário Leonel José de Araújo". 

Seguidamente, a matrícula consigna a seguinte 
averbação: 

"Procede-se este registro nos termos 
do Título Definitivo, datado de 8 de maio de 
mil novecentos, assinado pelo Governador 
do Estado José Cardoso Ramalho Junior, 
pelo qual Leonel José de Araújo, adquiriu o 
imóvel constante da presente matrícula do 
Estado do Amazonas. 

Foi apresentado nos Autos como 
justificativa da cadeia dominial, entre o pri
meiro adquirente, Leonel José de Araújo, e 
o inventariante do Espólio deste, Severino 
Nunes da Silva, cópia do Alvará de Autoriza
ção assinado pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cí
vel, datado em 6 de janeiro de 1988, autori
zando a este vender o citado imóvel "deixa
do pelo falecimento do citado adquirente, 
sua esposa Francisca lzabel de Oliveira, Vi
cente Nunes da Silva e Maria José de Olive
ira, devidamente registrado no Cartório de 
registro de Imóveis do 1 º Oficio, desta capi
tal, matrícula nº 20. 924, tis. 1" 

Com anterioridade em 14 de setembro de 1987, 
o Escrivão da citada Vara,certifica que o Sr. Severino 
é o inventariante do espólio. E em 28 de agosto de 
1995, a MM. juíza da dtta Vara, assina Alvará de Auto
rização a este a vender o imóvel. 

Pelo visto, o curioso, é o fato que o Sr. Severino 
obteve em duas oportunidades a autorização para 

vender a citada gleba, a primeira, em 1988 e a segun
da, sete anos depois. 

Entretanto, chama a atenção que a citada Matrí
cula foi aberta no Cartório do 1 º Ofício em 2 de maio 
de 1984. Sendo que a pergunta é "por quem" Se o in
ventário houvesse sido feito naquela época, na citada 
matrícula deveria constar, a correspondente averba
ção da sentença do formal de partilha. 

A este respeito cabe ressaltar que na data que 
foi feito o registro correspondente à matricula nº 
20.924, o Oficial Registrador não observou o disposto 
no art. 195 e 222, da Lei nº 6.015, alterada pela Lei 
6.216 de 16 de setembro de 1975, que estabelece: 

''Art. 195. Se o imóvel não estiver 
matriculado ou registrado em nome do ou
torgante, o oficial exigirá a prévia matrícula 
e o registro do tftulo anterior, qualquer que 
seja a sua natureza, para manter a continui
dade do registro" 

Art. 222. Em todas as escrituras e 
em todos os atos relativos a imóveis, 
bem como nas cartas de sentença e for
mais de partilha, o tabelião ou escrivão deve 
fazer referência à matrícula ou ao regis
tro anterior, seu número e cartório". 

Art 227. Todo imóvel objeto de título 
a ser registrado deve estar matrículado no 
Livro nº 2 - Registro Geral, obedecido o dis
posto no Art. 176. 

Art 176, §1°, 

1. cada imóvel terá matrícula pró
pria,que será aberta por ocasião do primeiro 
registro a ser feito na vigência desta lei. 

li. são requisitos da matrícula: 
1) ,2) ,3) Omissis 
4) o nome, domicílio e nacionalidade 

do proprietário, bem como: 

a) tratando-se de pessoa física, o esta
do civil, a profissão, o número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Ff sicas ou do Re
gistro Geral da Cédula de Identidade, ou a 
falta deste, sua filiação. 

Art. 228. A matrícula será efetuada por 
ocasião do primeiro registro a ser lançado 
na vigência desta lei mediante os elementos 
constantes do título apresentado e do regis
tro anterior mencionado. 

Art. 236. Nenhum registro poderá ser 
feito sem que o imóvel a que se referir este
ja matriculado. 
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Art. 237. Ainda que o imóvel esteja 
matriculado, não se fará registro que depen
da da apresentação do titulo anterior, a fim 
que se preserve a continuidade do registro. 

(grifos nossos) 

Como podemos observar, estes dispositivos 
não foram observados, nem na ocasião de outorgar 
a certidão do Formal de Partilha, nem no ato de fa
zer o primeiro registro na matrícula acima citada. 

Porém, o que chama mais a atenção é que a 
precitada matrícula de nº 20.924 de 2 de maio de 
1984 está em duplicidade, com uma outra aberta com 
anterioridade, em 2 de abril de 1980, no mesmo car
tório, sob o nº 8.568, baseada nos termos da Certidão 
da Divisão do Arquivo Público, datada em 13 de julho 
de 1979. 

Desta forma, a matrícula de nº 20.924, que ser
viu de base para impetrar a Ação de Reintegração de 
Posse pelo representante do Espólio de Leonel José 
Araújo, seria nula de pleno direito, por estar em du
plicidade com uma outra feita no mesmo Cartório, 
quatro anos antes. 

Mais ainda, a matrícula nº 8.568, também seria 
nula, por existir uma outra registrada com anteriorida
de, em 22 de junho de 1911, no Cartório do 2° Ofício, 
sob o nº 41, as fls. 11 do Livro 3, na qual consta o regis
tro da compra e venda da citada gleba, tendo como 
transmitente Leonel José de Araújo e sua mulher Fran
cisca Isabel de Araújo e como adquirente, Joaquim de 
Azevedo Monteiro. Cuja seguinte transferência corres
pondeu à escritura de compra e venda na qual figura 
como adquirente José do Rosário, havendo sido regis
trada no Cartório do 1 º Ofício, as folhas 395 do livro 
3-B, sob o nº 4.075, em 18 de abril de 1917. 

Comprova-se ainda mais a nulidade das matrí
culas nº 20.924 e nº 8.568, com a última matrícula 
aberta em 24 de fevereiro de 1976, registrando sob o 
nº 199, no Livro 2, as folhas 1, no Cartório de Registro 
de Imóveis do 1° Ofício. De conformidade com os es
clarecimentos prestados em 20 de novembro de 
1995, pelo Sr. Lucas Marques Pinheiro à Corregedo
ria-Geral de Justiça do Estado, na sua qualidade de 
ex-proprietário da citada gleba, respondendo à recla
mação formulada por Severino Nunes da Silva, a res
peito dos documentos que formam a cadeia dominial 
da gleba em disputa. 

Desta forma, o espólio de Leonel José de Araú
jo, representado pelo Sr. Severino Nunes da Silva, ao 
entrar na justiça com o pedido de Reintegração de 
Posse do citado terreno, de conformidade aos docu
mentos acima analisados, não teria o domínio da pro-

priedade, nem a posse, estando por tanto impedido 
de ajuizar a causa. 

Está claro, que as matrículas de n00 8.568 e 
20.924, são passíveis de cancelamento de conformi
dade ao disposto na precitada Lei nº 6.216, que no 
seu art. 214 estabelece: 

''As nulidades de pleno direito do re
gistro, uma vez provadas, invalidam-no, in
dependentemente de ação direta ". 

Por outra parte, o art. 216, estabelece que: 

· "O registro poderá também ser reti
ficado ou anulado por sentença em proces
so contencioso, ou por efeito do julgado em 
ação de anulação ou de declaração de nuli
dade de ato jurfdico, ou de julgado sobre 
fraude à execução". 

Finalmente, salvo as citadas certidões de Alvará 
de Autorização, em favor do Sr. Severino Nunes da 
Silva, para poder vender a gleba atualmente em con
flito, nada certifica o domínio deste sobre a citada pro
priedade. Havendo necessidade por tanto, de conhe
cer em detalhe o correspondente processo de inven
tário e formal de partilha, que determinou que o citado 
fosse o representante do Espólio de Leonel José de 
Araújo, e quais as razões jurídicas para nomeá-lo o 
representante deste. 

Em relação a este caso, surpreende a medida li
minar concedida pelo MM. Juiz Dr. Armando Jimenes, 
ainda que esteja dentro dos pressupostos jurídicos, 
para a ordenar a reintegração de posse, intimando à 
Construtora Capital S.A, que como contestou nos au
tos, não estava na posse do terreno pelo fato de ser a 
empreiteira contratada pela SUHAB. 

Por outra parte, a SUHAB, tendo o domínio so
bre o imóvel, não entrou na lide como litisconsorte. 
Pelo qual, após as idas e vindas à Vara da Fazenda 
Pública, e diversos recursos impetrados, teve seu di
reito de resposta prejudicado. Arcando com a Senten
ça desfavorável. 

2 - Conclusão 
De conformidade ao exposto precedentemente, 

o título apresentado pelo Sr. Severino Nunes da Silva, 
registrado em duplicidade, e havendo ainda título re
gistrado com anterioridade e os correspondentes que 
originaram a Cadeia Dominial relatada, e perfeitamen
te passível de anulação, por meio de Ação própria de 
conformidade à Lei nº 6.216. O qual significaria, que o 
suporte documental que sustenta a Ação de Reinte
gração de Posse, automaticamente ficaria que sem 
efeito jurídico, e por tanto a dita ação seria extinta. 
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Por outra parte, temos que considerar que pro
vado como está o domínio da SUHAB sobre o citado 
imóvel, este torna-se um bem Público, do qual não 
pode ser reclamada sua posse por um particular. 

A SUHAB deverá iniciar as Ações cabíveis, com 
o concurso da Procuradoria Geral do Estado, perante 
a Vara da Fazenda Pública, para acautelar seus direi
tos do domf nio e posse sobre o citado imóvel, e com 
isto reverter assim os efeitos da Ação de Reintegra
ção de Posse em andamento. Como também, deverá 
iniciar uma Ação pedindo o cancelamento das matrí
culas nºº8.568 e 20.924 supra citadas, de conformida
de ao exposto precedentemente, sustentada nos dis
positivos da Lei nº 6.216. Independente da Ação cri
minal que possa ser impetrada contra os autores da 
Ação de Reintegração de Posse impetrada. 

1. 5.8 Fazenda Paraná 

2. Introdução 
O presente caso, é um dos mais representativos 

da falta de idoneidade do Oficial do Cartório de Regis
tro de Imóveis da Comarca de Novo Aripuanã, que 
ocultando-se na imunidade funcional que o investia 
do atributo dos seus atos serem reputados de Fé Pú
blica, atropelou a lei, ludibriou a confiança dos seus 
superiores e montou uma verdadeira máquina de fa
zer registro imobiliários. Inclusive, alguns, utilizan
do-se de uma espécie de "caixa dois cartorial. 
Onde alguns dos registros não constavam nos Livros 
determinados por lei. 

Esta situação, alcançou seu clímax, a partir do 
incêndio ocorrido em 1992, no Cartório de dita Co
marca, e por conseqüência a necessidade de fazer a 
reconstituição dos Registros consumidos pelo tal si
nistro. 

A Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas, 
autorizou por provimento ao citado Oficial a proceder 
à Reconstituição dos registros cartoriais. Porém, esta 
autorização, como pudemos verificar pela análise de 
dezenas de Registros e Certidões, se transformou 
num verdadeiro cheque em branco ou carta branca, 
como comumente se diz, em aberta contradição com 
a autorização outorgada. 

Criada esta facilidade, o Oficial Geramilton de 
Menezes Weckner, passou a registrar de maneira in
discriminada e de maneira totalmente irregular, diver
sos imóveis, dentre os quais, este da Fazenda Para
ná, que ora relatamos. 

3. Histórico 
O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de 

Novo Aripuanã, Geramilton de Menezes Weckner, uti-

lizando-se da autorização dada pela Corregedoria 
Geral, lavrou no Livro nº 1 , às folhas nºs 140/141, 
Escritura de Reconstituição, correspondente à Escri
tura de Compra e Venda datada em 20 de outubro de 
1987 às folhas nº 54 do Livro nº 3/C. 

Nesta Escritura figuram como transmitente, 
Francisco Gonzaga, e como adquirente, José Riba
mar Furtado. O Imóvel corresponde à Fazenda Para
ná, ·com as seguintes características: 

"uma gleba de terras com 108.000 
alqueires geométricos, ou seja 522. 720 hec
tares, 00 ares, 00 centiares, denominada 
FAZENDA PARANÁ, neste Município e Co
marca de Nova Aripuanã, Estado do Ama
zonas, outrora Comarca de Borba/AM. 

Características e Confrontações: Pon
to inicial - Cabeceira do Igarapé Jordão, 
por este abaixo até a sua foz, no Aripuanã, 
por este abaixo até o Riacho do Machadi
nha, por este acima até a sua cabeceira, daí 
pelo espigão até encontrar as cabeceiras do 
Igarapé Jordão, onde teve início. Essas divi
sas se referem à uma área maior, proprieda
de esta situada no Município de Novo Aripua
nã; Fechando assim o polígono irregular 
com área de 522.720,00 acima descrita, ha
vida pelo autorgante, conforme Escritura de 
Compra e Venda, em data de 20 de outubro 
de 1987, desta Comarca e Município de 
Novo Aripuanã ". 

Este imóvel foi registrado no Livro 2-A/5, às fo
lhas nº 58, sob a matrícula nº 649, em data de 20 de 
julho de 1985. Tendo como R.01.826, o registro da es
critura de compra e venda citada. 

Na Certidão correspondente a este Registro, 
assinada pelo citado serventuário, em poder desta 
CPI, reproduzimos o seguinte texto: 

"Procede-se esta Averbação para 
constar que foi feita a presente matrículab 
por determinação contida no Provimento n 
34192, de 9-11-92, da Corregedoria Geral de 
Justiça que determinou a reorganização do 
acervo cartorário que foi destruído por oca
sião de um incêndio provocado por vânda
los, no último dia 4 de outubro de 1992, du
rante a apuração do pleito municipal. Assina 
Geramilton M; Weckner." 

Por outra parte, O lfam, expediu Certidão de nº 
489/996, atendendo pedido feito pelo senhor José Ri
bamar Furtado, do seguinte teor: 
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"que nas buscas no arquivo desta Ge
rência de Documentação Fundiária que às 
folhas nº 98, do Livro 2A/9 foi registrado ma
trícula nº 649 - Imóvel: "uma gleba de terras 
com 108.000 alqueires geométricos, ou seja 
522.720 hectares, 00 ares, 00 centiares, de
nominada Fazenda Paraná, neste Município 
e Comarca de Novo aripuanã, Estado do 
Amazonas, outrora Comarca de Borba/AM. 

Características e Confrontações: 
Ponto inicial - Cabeceira do Igarapé Jordão, 
por este abaixo até a sua foz, no rio Aripua
nã, por este abaixo até o riacho do Machadi
nha, por este acima até a sua cabeceira, daí 
pelo espigão até encontrar as cabeceiras do 
Igarapé Jordão, onde teve início. Essas divi
sas se referem a uma área maior, proprieda
de esta situada no Município de Novo Aripu
anã; Fechando assim o polígono irregular 
com área de 522. 720,00 acima descrita, ha
vida pelo autorgante, conforme Escritura de 
Compra e Venda, em data de 20 de outubro 
de 1987, desta Comarca e Município de 
Novo aripuanã'. 

R.01.826. - Novo Aripuanã, 20 de ju
lho de 1985. Transmitente: Francisco Gonza
ga; Adquirente, José Ribamar Furtado, bra
sileiro, solteiro, funcionário público, portador 
do RG nº 126.493, SESEG/AM, CPF nº 
041.107.732-53 

Firmam a certidão Maria das Graças da C. Cam
peio, E pelo Procurador Chefe, Dr. Jacintho Bottinelly 
Assumpção, e visado pelo Diretor Presidente Dr. José 
Maia, Manaus 8 de agosto de 1996. 

Como se pode observar, o lfam, assentou nos 
seus registros fundiários de Títulos outorgados, este, 
que pelo que expomos a continuação, é uma das tan
tas fraudes e atos irregulares cometidas pelo citado 
Oficial do Cartório de Novo aripuanã, GERAMILTON 
DE MENEZES WECKNER, em conluio com JOSÉ 
RIBAMAR FURTADO. na época funcionário do setor 
de Cadastro do Incra. 

Por outra parte, fica difícil de entender, como é 
que a Diretoria do lfam, pôde emitir essa Certidão, 
sem antes verificar a existência nos Livros Fundiários 
a respeito de sua procedência. 

Na Audiência Pública realizada por esta CPI em 
março do corrente ano em Manaus, o senhor José Ri
bamar Furtado, negou que fosse proprietário do cita
do imóvel, não obstante haver-lhe apresentado as có
pias dos documentos que assim o comprovava, inclu-

sive a Planta Topográfica do terreno, onde constava a 
assinatura dele. 

Cabe ressaltar que esta é mais uma montagem 
de títulos de terras realizada pelo serventuário Gera
milton, sendo que a descrição das características e 
confrontações do imóvel, são as mesmas que em ou
tros inúmeros casos esta CPI já analisou, e que cor
respondem à famosa Fazenda Lisboa. 

Devemos lembrar que o caso da Fazenda Lis
boa, já foi levantado e todas as suas matrículas na 
época, foram canceladas por correição da Correge
doria Geral de Justiça. 

Porém, a partir da autorização outorgada ao se
nhor Geramilton para a reconstituição do arquivo car
torial, este voltou a utilizar esta gleba para fazer a 
montagem desta e outras matrículas. Tendo como 
parceiro o fantasma chamado FRANCISCO 
GONZAGA. 

Por solicitação desta CPI, o Escrivão Substituto 
do cartório de Novo Aripuanã, certifica que "não 
consta nos Arquivos destas Notas, escritura de 
Reconstituição lavrada em nome de JOSÉ 
RIBAMARM FURTADO". 

4. Conclusão. 

Este caso é uma suscita, porém representativa 
prova, dos inúmeros desmandos feitos pelo senhor 
GERAMIL TON DE MENEZES WECKNER contando 
com a parceria, neste caso, de um funcionário do 
Incra que trabalhava no setor de cadastro. 

Deve causar forte preocupação este caso, posto 
que estamos frente à grilagem de 522. 720 hectares, 
mediante o expediente de emitir as certidões de re
gistro de imóvel, de glebas sem estas aparecerem re
gistradas nos livros próprios do Cartório. 

Desta forma, perfeitamente, se poderiam fazer, 
como nas matrículas provenientes da FAZENDA 
LISBOA, múltiplos desmembramentos, tomando 
como base a Matrícula aberta. Ainda que fosse so
mente no papel. 

Assim, seriam abertas por cada transação, uma 
Matrícula própria, em base desta ainda que inexisten
te, posto que fora forjada. 

Pelo exposto, os envolvidos deverão ser indicia
dos de conformidade com a Lei. 

Como também, seria aconselhável que a Douta 
Corregedora Geral de Justiça do Amazonas, mandas
se fazer uma devassa em todas os registros feitos 
após a edição do Provimento 34192, para cancelar 
nos Livros de Registro de Imóveis do Cartório de 
Novo Aripuanã, toda e qualquer transação que não 
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estiver amparada em documentos lícitos e irrefutáveis 
em relação a sua procedência. Tomando em conside
ração, que o início da Cadeia Dominial é o Título Defi
nitivo outorgado em qualquer época pelo Governo do 
Estado. 

Em relação ao lfam, hoje Suhab, que a sua Dire
toria, mande apurar esta irregularidade, cancelando a 
Certidão supra mencionada, e adotando as devidas 
cautelas para que este tipo de situação, como as ou
tras denunciadas em outros casos relatados por esta 
CPI, sejam definitivamente erradicados das práticas 
administrativas a essa importante Instituição. 

5.9 Imóvel Baturité {Manaus) 

1. Introdução. 
O presente caso se refere a uma disputa envol

vendo a SHAM - Superintendência da Habitação, au
tarquia do Governo do Amazonas, hoje denominada 
SUhab, sobre uma área de terras denominada Baturi
té com 17.355.162,50m2 titulada em 1929 em favor de 
Antônio Pimenta de Lyra, para sua filha menor de 
nome Maria. 

Segundo Certidão do ITERAM, Instituto de Ter
ras do Amazonas, hoje Suhab, esta gleba está situa
da no atual Município de Careiro, que naquela época 
pertencia ao Município de Manaus. 

Em 1980, surge a cidadã por nome Maria Sique
ira de Lyra, passando a vender três lotes desmembra
dos da citada gleba por um total de 15.140.500m2

, 

desta vez, plotados na região do Bairro Cidade Nova 
de Manaus. 

Observamos, entretanto, que a citada vendedo
ra, obteve sua primeira Carteira de Identidade e CPF, 
poucos meses antes da primeira transferência, ocorri
da em 11 de agosto de 1980. 

Em 1984, o Governo do Estado transferiu à 
Sham por doação, um lote de terras de sua proprieda
de denominado Pedras, com 4.340.838,00m2

, para a 
execução de uín projeto habitacional de casas popu
lares. Lote este confinante com outros também de 
propriedade da Sham, por transferência havida ante
riormente do Estado. 

Os adquirentes Augusto Zigart Filho e Minera
ção ltaraté que adquiriu de Waldemar Alves uma par
te do lote que este comprou a Maria Siqueira, ingres
saram com ações de Manutenção de Posse, que fo
ram tempestivamente contestadas pela Sham. 

Como detalhamos mais adiante, após todos es
tes quase 16 anos, estas pendengas ainda encon
tram-se em processo judicial. Tendo havido para os 
dois impetrantes, sentenças favoráveis, diante as 
quais a Sham/Suhab há recorrido. 

Este é um caso que reveste extrema gravidade, 
posto que as terras estão localizadas numa área que 
o Governo do Estado nos últimos 15 anos há desen
volvido um gigantesco programa de construção de 
casas populares e com isto, a região se há valorizado. 
E ainda mais, essa é a única região onde a cidade de 
Manaus, pode a um custo razoável, expandir sua área 
habitacional, estando estrategicamente localizada 
em relação ao Distrito Industrial da Suframa. 

Por sua parte, os que reclamam a propriedade, 
apoiando-se num direito de posse não perfeitamente 
esclarecido e num ziguezagueante processo judicial, 
até agora se saíram vencedores. Não obstante as in
contestes provas da fragilidade dos títulos de proprie
dade apresentados, por pa.rte da Sham/Suhab, apoia
dos pela Procuradoria Geral do Estado. 

Chama a atenção, que as sentenças judiciais fa
voráveis aos impetrantes invasores, não tem conside
rado os aspectos de nulidade do título apresentado 
por Maria Siqueira de Lyra, como também a monta
gem da ficha de registro no Serviço de Identificação 
da Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Amazonas. 

2. Histórico. 
Este caso se inicia em onze de agosto de 1980, 

com a assinatura de uma escritura de compra e venda 
lavrada em onze de agosto de 1980, no Livro 222 as 
folhas 142, no Tabelião do 4º Ofício de Notas de Ma
naus, na qual participaram MARIA SIQUEIRA DE 
LYRA, como transmitente, e MARIA DOROTEIA 
GOMES PACHECO, na qualidade de adquirente, de 
um terreno denominado Baturité,. 

O terreno com uma área de 17.355.162,50m2
, 

encontrava-se localizado no Municf pio de Manaus, 

"limitando ao Norte, com terras de
volutas, e com terras de Dr. José A. de Sou
za Brasil; ao Leste, com terras devolutas; ao 
Sul, com o igarapé das Pedras, margem di
reita; e ao Oeste, com o igarapé Passarinho, 
margem esquerda, numa pequena cachoei
ra a margem direita do igarapé das Pedras." 

Em 22 de junho de 1981, as contratantes, assi
nam escritura de Retificação e Ratificação da primei
ra escritura, citada anteriormente, lavrada no Tabelião 
do 2° Ofício de Notas, no Livro 925 as folhas 129. Em 
cuja cláusula segünda estabelece: 

"que, por engano, declarou que o terre
no vendido o fora na sua totalidade, quando, 
efetivamente, dele vendeu à outorgada ape
nas uma parte, que assim se descreve e dele 
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se desdobra: Terreno central, parcialmente 
paralelo à rua Poracanã, do Conjunto Habita
cional Cidade Nova, da qual é separado por 
uma faixa de terras de vinte metros de largu
ra primeiro distrito desta cidade, com uma 
área total de 7.890.500,00rrf, limitando-se, a 
Oeste, com terras de Plínio Ramos Coelho, 
Raphael Siqueira Filho e de Akel Nicolau 
Akel; ao Norte com terras da outorgante, 
parte no vendida, e do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia - INPA; a Leste tam
bém com terras da outorgante, parte não 
vendida; e ao Sul, com terras da SHAM". 

Como podemos verificar existe uma notável dis
cordância entres os limites da primeira escritura res
peito da segunda. 

O segundo desmembramento, correspondente 
a um milhão de metros quadrados, ocorreu em 8 de 
julho de 1981, tendo como transmitente Maria Siquei
ra de Lyra, e como adquirente Augusto Zigart Filho, 
através de escritura de compra e venda, registrada 
sob o Nº 9.272, as fls. 01, do Livro 2, do Cartório de 
Registro de Imóveis do 1° Ofício. Tendo como limites: 
Norte, com terras da vendedora; ao sul com terras de 
propriedade da Sham; ao leste, com diversos proprie
tários; e ao Oeste, com terras de Maria Doroteia Pa
checo. 

O terceiro desmembramento, ocorreu em 24 de 
novembro de 1981, tendo como transmitente, Maria 
Siqueira de Lyra, e como adquirente, Waldemar Alves 
da Graça, através de escritura de compra e venda, re
gistrada sob o Nº 13.097, fls. 01, Livro 2, do Cartório 
de RI do 1° Ofício, com 6.250.000m2

• Tendo como li
mites: Norte, com terras devolutas e terras de J. A. 
Souza Brasil; ao Sul, com Maria Doroteia Gomes Pa
checo; Leste; com o INPA; ao Oeste, com Akel Nico
lau e terras devolutas. 

O quarto desmembramento, corresponde a uma 
parte do terreno comprado por Waldemar Alves da 
Graça, citado precedentemente, perfazendo um total 
de 396.000m2

, vendido por este em 8 de fevereiro de 
1982, à Mineração ltaeté, e registrado sob o Nº 13. 790, 
do Livro 2. Tendo como limites: Norte, com terras dos 
vendedores; ao Sul, com terras de Maria Doroteia Go
mes Pacheco; a Leste, com terras dos vendedores; a 
ao Oeste, com terras de Akel Nicolau Akel. 

Para melhor verificar as grosseiras divergências 
e incongruências existentes entre os limites dos dife
rentes terrenos, desmembrados de um todo maior do 
primeiro, supostamente correspondente ao denomi
nado Baturité, desenhamos esquematicamente os lo-

tes e suas confrontações. Assim podendo verificar 
que as descrições na acompanham a menor lógica, e 
ainda a menor factibilidade. 

Por outra parte, de conformidade ao detalhe a 
seguir, verificamos que a Sra. Maria Siqueira de Lyra, 
ainda seria proprietária de 2.214.662m2

, sem portan
to, nunca mais haver aparecido para ocupar, vender 
ou usufruir desta imensa área localizada em pleno se
tor residencial da cidade de Manaus. 

Isto, porque de conformidade, ao exposto no 
presente Relatório, nunca existiu. Sendo todos os 
atos praticados, como se ela fosse, por Maria Dorote
ia Gomes Pacheco, Augusto Zigart Filho e Waldemar 
Alves da Graça. 

1. T atai área do imóvel Baturité 

em nome de Maria S~ueira de Lyra 17.355.162 m2 

2. Venda a Maria Doroteia Gomes Pacheco 7.890.500 

3. Venda a Augusto Z~art 

4. Venda a Waldemar Alves da Graça 

TOTAL VENDIDO 

saldo remanescente de • propriedaden 

de Maria Siqueira de Lyra 

1.000.000 

6.250.000 

15.140.500 

2.214.662, 

Maria Siqueira de Lyra, teria adquirido por Título 
Definitivo outorgado pelo Estado do Amazonas em 
1929 e registrada no Cartório de Registro de Imóveis 
do 1 ºOfício sob a nº 9.272, do Livro 2. E que teria sido 
desmembrada desta, de conformidade à Escritura de 
Retificação e Ratificação assinada entre a citada pro
prietária e a adquirente de outra porção, senhora Ma
ria Doroteia Gomes Pacheco, datada em 22 de junho 
de 1981. 

Assim sendo, que mantinha a posse mansa e 
pacífica, do citado terreno desde o ano de 1977, ten
do adquirido seu domínio em 1980. 

Entretanto, o tal Título Definitivo, segundo cons
ta em Ofício do Iteram dirigido ao Superintendente da 
Sham, corresponde à gleba denominada Baturité, lo
calizada no Município de Careiro. 

Na inicial, o autor da ação de manutenção de 
posse contra a Sham, Augusto Zigart, diz que foi sur
preendido ao tomar conhecimento em 1985 por funci
onários da Sham que o Estado haveria desapropriado 
toda a região. Razão pelo qual, reivindicara junto a 
esta a indenização das benfeitorias existentes. 



00104 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

Por sua parte, em 19 de novembro de 1984, o 
Governo do Estado do Amazonas, fez doação à 
Sham de um terreno denominado Pedras, correspon
dente a 4.340.838,00m2

, localizado à margem direita 
da Estrada Torquato Tapajós, norte do Bairro Cidade 
Nova, conforme autorização outorgada pela Assem
bléia Legislativa do Estado. 

O autor da ação, Sr. Zigart, afirma que o terreno 
por ele adquirido de conformidade à escritura de com
pra e venda e correspondente registro imobiliário, e 
por ele ocupado, se encontraria dentro do terreno in
devidamente doado pelo Governo à Sham. 

O impetrante reclama que é proprietário "por 
justo título e boa-fé" da citada gleba que se encontra
ria localizada no perímetro urbano da cidade de Ma
naus, próxima ao Conjunto Cidade Nova, possuindo 
uma extensão de UM MILHÃO de metros quadrados, 
adquirida por compra da senhora MARIA SIQUEIRA 
DE LIRA em agosto de 1980, e registrado no Cartório 
de Registro de Imóveis do 1 º Ofício, sob o nº 12.229, 
do Livro 2., em 24 de julho de 1981. 

Na seqüência de diversos atos processuais, ob
serva-se que por decisão de 1 ºde dezembro de 1983, 
da Corregedora-Geral de Justiça, Des. Neide Vascon
celos, acolhendo pedido do ITERAM Instituto de Ter
ras do Amazonas determinou o cancelamento da ma
trícula nº 9.272 do Livro 2, às Fls. 142, do Cartório de 
Registro de Imóveis do 1° Ofício, e por conseqüência 
a matrícula nº 12.229 a nome de Augusto Zigart. 

A citada Desembargadora, fundamenta sua de
cisão, como segue: . 

"Nenhuma anormalidade constituiria o 
ato, se não tora a forma que se valera a ad
quirente do bem e que aliás, serviu de obje
to da transcrição, a certidão passada por um 
Órgão Público em data de 29 de março de 
1979, que apesar de presunção juris tan
tum, quanto a autenticidade do documento, 
contudo, não se pode ignorar que referido 
documento teve suporte básico um outro in
teiramente falso (refere-se a cédula de iden
tidade falsa apresentada da transmitente) , 
o que por outro lado, acarretou o falso regis
tro do imóvel, por quem estava despido de 
legitimidade para fazê-lo in casu, a vende
dora MARIA SIQUEIRA DE L YRA, irregulari
dade insanável que uma vez contestada 
deve receber a tutela legal, tão bem configu
rada no art. 214 da Lei dos Registros Públi
cos Nº 6.015, as nulidades de pleno direito 

do registro, uma vez provadas, invalidam-no 
independentemente de ação direta. 

Isto posto, acolhe o pedido para de
clarar inexistente e cancelado por vício e nu
lidade absoluta efetividade da matrícula 
9.272, Livro 2. ". 

Posteriormente, em 15 de setembro de 1988, 
ou seja, cinco anos depois, o ilustre Corregedor-Ge
ral da Justiça, Des. Alcemir Pessoa Figlioulo, no Pro
cesso 57/83 acolhendo um segundo pedido do Ite
ram, declarou novamente inexistentes e cancelados, 
tanto o registro imobiliário do imóvel Baturité, efeti
vado no Livro 2, matrícula 9.272, quanto o registro 
efetivado no Livro 2, matrícula 12.229, precitados. E 
como conseqüência, também, de todos os atos que 
o atingiam. 

Cabe destacar alguns considerandos do Relató
rio da lavra do Corregedor Auxiliar Dr. Fausto Ferreira 
dos Reis: 

''A menor Maria Siqueira de Lyra, juri
dicamente não existe conforme certidão às 
tis. 30 vendeu parte do imóvel que não po
deria ter feito ao comprador Augusto Zigart 
Filho a Desembargadora Nayde Vasconcel
los em despacho, deferiu o pedido do 
ITERAM, pelo cancelamento do Registro de 
Imóveis da Gleba em nome de Maria Doro
teia Pacheco. 

Pelo exame dos autos, verifica-se que o Regis
tro e a Transação do Imóvel, foi realizado ao arrepio 
da Lei. 

Diante esta situação, além das decisões destes 
ilustres Magistrados, cabe ressaltar que na data que 
foi feito o registro correspondente às matrículas nº 
9.272 e a de nº 12.229, o Oficial Registrador não ob
servou o disposto no Art. 195 e 222, da Lei 6015, alte
rada pela Lei nº 6.216 de 16 de setembro de 1975, 
que estabelece: 

''Art. 195. Se o imóvel não estiver ma
triculado em nome do outorgante, o oficial 
exigirá a prévia matrícula e o registro do tí
tulo anterior, qualquer que seja a sua natu
reza, para manter a continuidade do regis
tro" 

Art. 196. A matrícula será feita à vista 
dos elementos constantes do título apresen
tado e do registro anterior que constar do 
próprio cartório. 

Art. 222. Em todas as escrituras e em 
todos os atos relativos a imóveis, bem como 
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nas cartas de sentença e formais de parti
lha, o tabelião ou escrivão deve fazer refe
rência à matrf cuia ou ao registro anterior, 
seu número e cartório". 

Art. 227. Todo imóvel objeto de tftulo a 
ser registrado deve estar matriculado no Li
vro nº 2 - Registro Geral, obedecido o dis
posto no Art. 176. 

Art. 176, § 1°, cada imóvel terá matrf
cula própria, que será aberta por ocasião do 
primeiro registro a ser feito na vigência des
ta Lei. 

São requisitas da matrf cuia: 
1) , 2) , 3) Omissis 
4) o nome, domicílio e nacionalidade 

do proprietário, bem como: 
a) tratando-se de pessoa ff sica, o esta

do civil, a profissão, o número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Ff sicas ou do Re
gistro Geral da Cédula de Identidade, ou a 
falta deste, sua filiação. 

Art. 228. A matrfcula será efetuada por 
ocasião do primeiro registro a ser lançado 
na vigência desta Lei mediante os elemen
tos constantes do tftulo apresentado e do 
registro anterior mencionado. 

Art. 236. Nenhum registro poderá ser 
feito sem que o imóvel a que se referir esta 
matriculado. 

Art. 237. Ainda que o imóvel esteja 
matriculado, não se fará registro que depen
da da apresentação do tftulo anterior, a fim 
que se preserve a continuidade do registro. 

(grifos nossos) 

Como podemos observar, estes dispositivos no 
presente caso não foram observados. 

Verificando a Escritura de Compra e Venda la
vrada no Livro 222 as folhas 142, do 42 Tabelião, em 
que são transmitente Maria Siqueira de Lyra e adqui
rente Maria Doroteia Gomes Pacheco, observa-se 
que não foi obedecido o estabelecido no artigo 1137 
do Código Civil: 

"Em toda escritura de transferência de 
imóveis, serão transcritas as certidões que 
se acharem eles quites com a Fazenda Fe
deral, Estadual e Municipal, de quaisquer 
impostos a que possam estar sujeitos" 

Na parte processual, o Sr. Zigart pode ser en
quadrado como litigante de má-fé, de conformidade 
ao disposto nos artigos 16 e 17 do CPC, 

''Art. 16. Responde por perdas e danos 
aquele que pleitear de má-fé como autor, 
réu o interveniente. 

Art. 17. Reputa-se de má-fé aquele 
que 

li. usar do processo para conseguir 
objetivo ilegal 

APC Apelação Civil, Processo 521.936/99, 3ª 
Turma Cível 

Ação Possessória. Terras Públicas. 
Quando as terras, objeto do litígio, 

pertencem ao poder público, não há que se 
falar em posse, e sim em manutenção, situ
ação tática que ocorre quando a pessoa 
ocupa a coisa alheia por mera permissão ou 
tolerância do possuidor. 

A posse de natureza precária não gera 
direito à possessória. 

Lei Estadual nº 1.427 de 16-12-1980 
Art. 27. Aos interessados que tive

rem o domf nio de imóveis fundado em títu
los expedidos pelo Governo do Estado situ
ados em áreas ainda não discriminadas, 
será facultado o processo de reconhecimen
to do domf nio perante o Iteram para dirimir 
dúvidas quanto à sua correta medição e de
marcação, bem como para evitar possfveis 
inquietações e incômodos de pleitos em tela 
judicial 

Art. 26. Conclufdo o processo será ex
pedido o título respectivo do domfnio do jus
tificante, de forma a permitir a matrf cuia no 
Registro de Imóveis competente na forma 
da Lei. 

RE nº 51.290. STF. 

"O Estado de Goiás não precisa provar 
nada. A presunção é de que a terra é dele. 
O particular é que tem de provar, por uma 
cadeia sucessória, que as terras foram des
membradas do patrimônio público" 

Porém antes de seguir analisando alguns as
pectos relevantes do Processo, temos a observar 
que havendo feito uma comparação da assinatura 
aposta pela vendedora MARIA SIQUEIRA DE LYRA, 
na escritura de compra e venda e na escritura de re
tificação e ratificação assinada em favor de MARIA 
DOROTEIA GOMES PACHECO, tanto são divergen
tes ou totalmente diferentes entre si como também 
com a aposta pela primeira das citadas na ficha do 
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Prontuário Civil quando obteve a Carteira de Identi
dade, em 6 de marco de 1980. 

Esta situação torna-se ainda mais grave, ao ve
rificar que por Certidão estendida pelo Escrivão do 
Cartório de Canutama, onde haveria sido feito o Re
gistro de Nascimento de Maria Siqueira Lyra, Livro 
18, Folhas 116, sob o número de ordem 124, é falso, 
porque inexistente nos livros desse Cartório. 

Entretanto, o processo seguiu adiante, falaram 
os Peritos nomeados pelo MM. Juiz chamados para 
esclarecer onde estava situado o terreno em litígio, se 
manifestando em 11 de outubro de 1988, que a locali
zação da área corresponde ao registro imobiliário a 
nome da Sham. 

A respeito das benfeitorias existentes corres
pondentes aos plantios encontrados, informa que es
tas foram avaliadas em CZn$13.881.600,00, equiva
lentes na data a 732, salários mínimos, ou seja em va
lor atual a R$132.000,00. E o terreno, em 
CZ$66.682.659,00, equivalente a 3.516 salários míni
mo, ou seja em valor atual a 636.396,00. 

Cabe ressaltar que um dos argumentos impetra
dos pelo autor, para justificar, tanto a posse, quanto o 
domínio, era que havia obtido um empréstimo do Ban
co do Brasil para o plantio de guaraná. É que este, ti
nha aceito como garantia hipotecária o citado imóvel 
registrado ao seu nome. Isto, segundo ele, seria um 
argumento contundente para reforçar a tese da au
tenticidade do título. 

Entretanto, é sobejamente conhecido que há 
inúmeros casos em que diversos Bancos, entre eles o 
próprio Banco do Brasil, hão amargado vultuosos pre
juízos, ao haver aceito registros imobiliários inexisten
tes, irregulares ou feitos ao arrepio da Lei para garan
tir empréstimos concedidos. 

Ainda a este respeito, o citado projeto de financi
amento contempla o plantio de 15 hectares de guara
ná, e posteriormente 8 anos depois de haver recebido 
o financiamento, quando na ocasião do laudo pericial, 
os peritos informam que existem 580 pés de guaraná, 
ou seja, menos de UM HECTARE PLANTADA, no su
posto que o espaçamento dessa cultura seja de 
3mx3m. 

Todavia, a este respeito, analisando a Matrícula 
nº 12.229, AV. 04., observamos que o Sr. Zigart, obte
ve mais um outro empréstimo, dando em hipoteca em 
terceiro grau o citado imóvel, para: 

''financiamento de custeio agrícola 
de 300 ha., limpeza/bateção de pastagens 
artificiais das explorações pastoris BOVINO 
para leite e carne do rebanho existente no 

imóvel Baturité, localizado no ramal do areal 
com área de 100 ha., sendo 80 de pasto; 
imóvel localizado no Município de Borba'~ 

Em agosto de 1990 o Ministério Público passa a 
participar do Processo, dando vistas à Curadoria de 
Registros Públicos, que se manifesta: 

"Nessa circunstância é forçoso re
conhecer que os autores não são proprietá
rios da área em litígio, impondo-se conse
qüentemente a improcedência da Ação pro
posta". 

Destacando ainda no seu parecer o raciocínio 
desenvolvido pelo Juiz de Direito Fausto Ferreira Reis 
que se manifestando no pedido de cancelamento ad
ministrativo de Registro Público postulado pela Sham. 

"O senhor Augusto Zigart Filho está de 
posse do imóvel por erro ou está tentando 
ludibriar a Justiça, quando na verdade o 
imóvel em litígio é de propriedade da Sham, 
conforme documento anexado aos autos ". 

Em setembro de 1990, o autor, impetrou Ação 
de Atentado, e a Sham por sua parte, o fez da mesma 
forma. 

Sendo que a respeito do autor Augusto Zigart, a 
Sham provou que ele estava vendendo através de 
uma imobiliária, lotes de terras, invadindo terras da 
Sham. 

Nos laudos periciais, foi constatado por todos os 
peritos, inclusive o do autor, que este havia invadido 
mais de 400.000m2

, de terras da Sham 
Na contenda judicial, a defesa da Sham, bateu 

na tese que se deveria discutir posse e domínio, con
comitantemente. Posto que provado como estava a 
falta de legitimidade do título hábil por parte do autor 
(Augusto Zigart) , não haveria que discutir, posto que . 
não existe posse em terras públicas. Entretanto o MM. 
Juiz da causa, se posicionou permanentemente em 
todas as instâncias alegadas, divergindo da farta ju
risprudência e contrariando as mais lúcidas doutri
nas. 

Assim de conformidade ao Art. 505 do e.e. 
''não se deve, entretanto, julgar a pos

se em favor daquele a quem evidentemente 
não pertencer o domínio". 

Como também na Súmula Nº 487 - STF. 
Será deferida a posse a quem, eviden

temente, tiver o domínio, se com base neste 
ele for disputada" 
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Neste caso, o MM. Juiz da 2º Vara da Fazenda 
Pública, prolatou sentença desfavorável à Sham de 
acordo ao seguinte teor: 

"Julgo procedente a Ação de Manu
tenção de Posse de nº 66187, como o reco
nhecimento da posse na área titulada, com 
o acréscimo, nos termos da inicial e instru
ção processual, com a restauração da refe
rida matrfcula nº 12.229, conforme registro 
as tis. 93. 

Condeno a Sham, nos danos causa
dos no valor de Cr$2. 686. 955 na Ação de 
Atentado, que o autor moveu em razão da 
Sham haver vendido parte da área a Empre
sa União Cascavel, portanto na forma do 
pedido que seja restabelecida a átea invadi
da ao estado anterior" 

Desta forma a Sham, ao ser condenada, foi le
sada no seu patrimônio não tão somente, na área 
de 1.000.000m2 que o autor através de titulo irregu
lar, como também, dos mais de 400.000m2 que de 
conformidade ao Laudo do seu perito, acolhido uni
lateralmente pelo MM. Juiz alargou a terra invadida. 

Assim como, contrariando as decisões prolata
das em duas oportunidades por dois Corregedo
res-Gerais da Justiça para o cancelamento da matrí
cula tendo em vista as provas contundentes anexa
das aos autos, o Sr. Augusto Zigart, teve a matrícula 
restabelecida por ordem desta sentença. 

A SHAM, está apelando desta decisão. Entre
tanto, o Sr. Augusto Zigart, segue gozando desta vez, 
da posse e do domf nio, estando assim habilitado para 
seguir vendendo os lotes, que dito seja de passo, sem 
contar com o projeto aprovado pela Urbam, contrari
ando mais urna vez a Lei. 

Para reverter esta situação a Sham, ingressou 
em maio do corrente ano, com uma Ação Declaratória 
com cancelamento de Matrícula, contra Augusto Zi
gart Filho. 

O outro caso atrelado a este, por ser produto da 
mesma fraude da cadeia dominial montada, é a gleba 
de 396.000m2

, vendidos pelo terceiro adquirente, 
Waldernar Alves da Graça, à empresa Mineração lta
reté, que está sendo objeto também de Ação Judicial 
desde 1991. 

O curioso neste caso, é o teor da descrição 
constante na escritura de compra e venda, assinada 
pelos mencionados cidadãos. 

"um terreno situado em terras 
centrais da Estrada Torquato tapajós, com 

acesso pelo km 12, margem direita, medin
do seiscentos metros de frente, por seiscen
tos sessenta metros de fundo, limitando-se 
ao Norte com terras dos vendedores; ao 
Sul, com terras de Maria Doroteia Gomes 
Pacheco; a Leste, frente com terras dos 
vendedores; ao Oeste, com terras de Ajel 
Nicolau Ake. '"' 

Como se pode observar, não existe a mínima re
lação dos limites desta gleba com as outras da qual 
supostamente haveria sido desmembrada. E de todas 
elas com a primeira, denominada Baturité. 

Agora neste caso, o desenvolvimento da ação 
impetrada pela Mineração ltareté, de Manutenção de 
Posse, tendo a Sham/Suhab como Ré, apesar das 
provas levadas por esta aos Autos, simplesmente na 
ótica do MM. Juiz nada tem sido convincente para 
comprovar a legitimidade do domínio da Sham sobre 
as terras griladas. 

Simplesmente, a sentença favorecendo a citada 
Mineração, com a Manutenção de Posse, foi susten
tada no Laudo pericial do perito desta. Mais ainda, ha
vendo a Procuradoria Geral do Estado, entrado no 
processo como assistente da Ré, a partir de um de
terminado momento simplesmente foi ignorada, não 
citada, e marginalizada, cerceando assim a tutela jurí
dica que esta teria a oferecer, de conformidade ao 
que se manifesta: 

"ocorre que, a partir de um certo mo
mento processual, o Estado deixou de ser 
intimado para funcionar no processo, o que 
lhe impediu de exercer seu papel de auxiliar, 
atuando em beneffcio do assistido, contrari
ando, dentre outros princfpios quem regem 
o processo e o direito, a garantia constituci
onal do exercfcio do contraditório e da am
pla defesa e devido processo legal, direitos 
que a Constituição Federal lhe garante 
como parte interessada, mesmo que refle
xamente, na demanda. 

Encontra-se inclusive junto aos au
tos principais petição dirigida pelo estado, 
argüindo a nulidade absoluta dos atos finais 
de instrução e julgamento do feito". 

Conclusão. 
Como podemos perceber estes casos que for

mam um notório sistema de grilagem de terras do 
Estado, ou seja do Patrimônio Público, é o fiel reflexo 
do desempenho de atividades ilícitas, que em certos 
casos, amparadas por processo judiciais, servem 
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para surrupiar os bens dominicais do Estado, em pro
veito de particulares, que por seu próprio trabalho e 
esforço são incapazes de obter determinados bens. 

Nota-se, que nestes casos provas concluden
tes, emanadas por autoridades do estado legftlmente 
e especificamente constituídas, de nada serviram 
para coibir e desbaratar as incursões destes falsários, 
perante a única prova que podiam apresentar, a perí
cia interessada de um Laudo preparado pelo seu pró
prio assistente na lide. 

O Povo está sendo lesado. Os bens públicos, 
inusucapíveis, estão sendo legalizados de maneira 
magnânima, pela via avessa, utilizando-se de proce
dimentos judiciais, mais que jurídicos. Posto que pela 
análise dos autos, todas as considerações jurídicas 
aportadas pelos defensores dos afetados Sham/Su
hab, não foram tão firmes como o simples argumento 
da posse mansa e pacífica, de extensa áreas de ter
ras que nem sequer demarcadas, identificadas nos 
seus limites e cercadas estavam. 

Finalmente, nota-se que é altamente importante 
e necessário, que nestes casos em que o patrimônio 
público está em perigo, a Procuradoria Geral do Esta
do, seja chamada a prestar sua valiosa colaboração 
como assistente, porque assim, se evitaria correr ris
cos desnecessários. 

Finalmente, a Suhab, deveria iniciar uma Ação 
Criminal, oficiando ao Ministério Público, se for o 
caso, para apurar a falsificação das assinaturas apos
tas nos documentos que Maria Siqueira de Lyra, fir
mou, a emissão irregular e ilegal da carteira de Identi
dade, que serviu de suporte para a transferência des
tas terras. Como também, para verificar, a identidade 
e o nome da verdadeira filha do casal Antonio Siquei
ra Pimenta e Maria Zuleide Siqueira de Lyra, que 
como consta nos autos do processo de Augusto Zi
gart, esta se chamaria Maria Pimenta Siqueira e não 
Maria Siqueira de Lyra. 

Como também, com os meios técnicos que se 
dispõe, realizar um levantamento das informações to
pográficas no acervo fundiário do Estado, para de 
uma vez por todas, determinar a perfeita localização 
das glebas em discussão. 

Com o qual, em processo próprio, se referenda
das estas provas apostas nos autos acima comenta
dos, por se só derrubaria a pretensão destes em seguir 
apossando-se de terras que, neste caso, hão de servir 
para dar a casa própria a centenas de Brasileiros. 

Finalmente, a análise destes casos, serve para 
provar mais uma vez, que o sistema de lavratura das 
escrituras de compra e venda, feita sem a menor cor-

respondência com as especificações físicas, resulta, 
na invenção de confinantes, de local geográfico, de di
mensão das áreas, o qual certamente favorece a dis
puta judicial, onde pelo que vemos, o Estado, nem 
sempre, ainda que tendo a razão, é vencedor. 

5.1 O Oscarina Liberato de Carvalho 

1. Introdução. 
Este é um caso que, ocorrido recentemente, 

serve para retratar fielmente as falhas do atual siste
ma de registros públicos e a fragilidade em relação a 
coibir ações mancomunadas entre servidores públi
cos e cidadãos desonestos. 

Principalmente, pela falta de controle do Judi
ciário, e, pelo que observamos em relação a outros fa
tos ocorridos, diante a repetição costumeira de atos 
delituosos cometidos por diversos Serventuários em 
diversos Cartórios das Comarcas do Amazonas, em 
relação aos quais não foram tomadas as necessárias 
medidas enérgicas e exemplares. Criando um ambi
ente de tolerância à impunidade destes maus ele
mentos, que denigram a imagem do Poder Judicial. 

A cidadã OSCARINA LIBERATO DE 
CARVALHO, adquiriu através de Escrituras de 
Compra e Venda lavradas no Cartório de Rio Preto 
da Eva, AM, sete glebas localizadas no Município de 
Lábrea, AM., perfazendo um total de 55.830,68 hec
tares. 

As citadas glebas formam parte de um conjunto 
de 28 glebas cujas Certidões de origem dos Títulos 
Definitivos foram solicitadas ao IFAM - Instituto de 
Terras do Amazonas, na atualidade Suhab, pelo Sr. 
João Alfredo Moss, que aparece também envolvido 
em outros casos, investigados por esta CPI, de venda 
irregular de terras que originaram o cancelamento 
dos seus registros (caso Rio Luna) . 

Esta transação foi realizada através do procura
dor da citada compradora, Sr. JOSÉ RIBAMAR 
FURTADO, que também aparece envolvido em diver
sos atos irregulares investigados por esta CPI. Como 
é o registro sem sustentação de título legítimo ao seu 
nome, de gleba denominada Fazenda Paraná no Mu-. 
nicípio de Novo aripuanã com 245.000 ha. 

O Cartório onde foram lavradas as escrituras, 
encontra-se instalado no Município de Rio Preto da 
Eva, na rodovia AM 01 O, distante a mais de 100 quilô
metros de Manaus, cidade de residência declarada 
dos vendedores e da compradora. 

Investigados por esta CPI, os documentos pes
soais dos transmitentes e da adquirente, compro
vou-se que não correspondem a eles. Sendo falsos 
de conformidade a informação dos órgãos competen-
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tes, Receita Federal e Serviço de Identificação do 
Estado do Amazonas. 

2. Histórico. 
Da análise efetuada chama a atenção, entre ou

tras situações, as seguintes: 
1. De conformidade ao informado pela Tabeliã 

do citado Cartório, na noite do dia 29 para 30 de de
zembro de 1998, houve um arrombamento do escritó
rio do cartório, e diversos documentos foram rouba
dos. Entre estes, os registros das Escrituras de Com
pra e Venda, objeto deste Relatório. 

Tendo em vista isto, e para atender o requeri
mento de janeiro/2001 do Incra, a pedido desta CPI, a 
citada Tabeliã, solicitou cópia ao procurador da com
pradora, que resultou ser o Sr. JOSÉ RIBAMAR 
FURTADO, ex-funcionário do setor de cadastro do 
Incra, o mesmo que está envolvido em outros casos 
de grilagem de terras. 

2. Todas as sete Escrituras, foram lavradas na 
mesma data - 3-7-97 - sendo a compradora a Sra. 
OSCARINA LIBERATO DE CARVALHO e os vende
dores as seguintes pessoas: 

• Francisco Unhares Freire, 

• Francisco Pitombeira, 

• José Valdevino Nogueira 

• Cassiano Brasil 

• Coutinho Aníbal 

• Rosa Amélia Vasconcelos Dias 

Vale a pena ressaltar que os nomes dos ven
dedores, são os mesmos daqueles que foram os 
beneficiários dos Títulos Definitivos entre os anos 
1901 e 1938. Sendo as situações mais grotescas, as 
seguintes: 

• da firma Coutinho Anibal & Cia., 
proprietário da Gleba Sobradinho, titulada 
em 1922, onde aparece como vendedor o 
Sr. Coutinho Anibal, portador da CI Nº 
806.117 e inscrito no CPF Nº 
684.519.388-68. Sendo que a CI correspon
de à Sra. Francisca Barros Holanda e o 
CPF, não corresponde ao aludido, segundo 
certidões anexas; 

• da firma Cassiano Brasil & Cia., 
proprietário da Gleba Novo Intento, titulada 
em 1926, onde aparece como vendedor o 
Sr. Cassiano Brasil, cujo CPF corresponde 
a outra pessoa, e a CI tem o mesmo núme
ro da pertencente ao Sr. JOSÉ RIBAMAR 

FURTADO que aparece sendo o procurador 
da compradora; 

• de Francisco Freire Unhares, proprie
tário da Gleba Panorama, titulada em 
1898, onde aparece como vendedor o Sr. 
Francisco Freire Unhares, cuja CI não 
existe, e o CPF, não lhe corresponde. Além 
que se fosse o mesmo, estaríamos diante 
de um caso de notável longevidade. 

• e, finalmente, o caso da Rosa Ame
lia Vasconcelos Dias, proprietária da Gle
ba Timbaúba, titulada em 1938, onde apa
rece como vendedora Rosa Amelia Vas
concelos Dias, cuja CI corresponde ao Sr. 
Luiz da Silva Maciel, e o CPF também com 
em todos os casos, não lhe corresponde. 

A este respeito, as declarações da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado do Amazonas e da 
Receita Federal, informando que os números das 
Cédulas de Identidade e dos CPF de todos os en
volvidos, ou não existem, ou correspondem a outras 
pessoas, são perfeitamente concludentes para con
firmar que estamos frente a ação de uma quadrilha 
especializada buscando lesar o Patrimônio Público. 
Posto que estas glebas, se não ocupadas pelos legí
timos sucessores dos primeiros titulares, passariam 
a pertencer-lhe ao Estado do Amazonas, de confor
midade ao disposto no § 2° do Artigo 589 do Códi
go Civil, alterado pela Lei nº 6.969 de 10.12.1981, 
que estabelece que: 

"O imóvel abandonado arrecadar-se á 
como bem vago e passará ao domfnio do 
Estado, do Território ou do Distrito Federal 
se se achar nas respectivas circunscrições". 

Temos a observar também que neste caso, na 
lavratura das Escrituras de Compra e Venda, a Tabe
liã não obedeceu o disposto no Artigo 222, da Lei nº 
6.216 que alterou a Lei nº 6.015 que estabelece taxa
tivamente que: 

"Em todas as escrituras e em todos 
os atos relativos a imóveis, bem como nas 
cartas de sentença e formais de partilha, o 
tabelião ou escrivão deve fazer referência à 
matrfcu/a ou ao registro anterior seu número 
e cartórid'. (grifo nosso) 

Sendo que em nenhuma consta esta informa
ção, como tampouco a correspondente ao número 
do Cadastro no Incra, como está estabelecido no 
Decreto nº 93.240, de 9 de setembro de 1986, que 
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regulamentou a Lei nº 7.423, de 18 de dezembro de 
1985, no Artigo 1°. 

"Art. 1º Para a lavratura de atos nota
riais, relativos a imóveis, serão apresenta
dos os seguintes documentos e certidões: 

1. os documentos de identificação das 
partes e das demais pessoas que compare
cerem na escritura pública, quando julgados 
necessários pelo Tabelião; 

li. Omissis, 
Ili. as certidões fiscais, assim entendi-

das: 
a) Omissis; 
b) em relação aos 1moveis rurais o 

Certificado de Cadastro emitido pelo Institu
to Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, com a prova de quitação 
do último Imposto Territoriai Rural lançado 
ou, quando o prazo para o seu pagamento 
ainda não tenha vencido, do Imposto Territo
rial Rural correspondente ao exercício ime
diatamente anterior. (grifo nosso) 

Não obstante o disposto no item 1 deste Arti
go, em relação à apresentação dos documentos de 
identificação dos contratantes, que seriam exigíveis 
""uando julgados necessários pelo Tabelião': o § 1° 
do Artigo 134, do Código Civil, estabelece que: 

''A escritura pública, lavrada em 
nota de tabelião, é documento dotado de fé 
pública, fazendo prova plena, e, além de ou
tros requisitos previstos em lei especial, 
deve conter: 

a) Omissis; 
b) reconhecimento da identidade e ca

pacidade das partes e de quantos hajam 
comparecidos ao ato; 

c), d), e) Omissis; 
e) assinatura das partes e dos demais 

comparecentes, bem como a do tabelião, 
encerrando o ato. 

Esta situação torna-se ainda mais grave, quan
do constatamos que as assinaturas dos vendedores 
e da compradora, foram reconhecidas como autênti
cas pelo titular do Tabelião do 5º Ofício de Notas de 
Manaus - Cartório Brasil, em 5 de agosto de 1997. 

A este respeito, a pergunta que fazemos é, 
como alguém que inexiste poderia 

ter assinado, e outro pode autenticar a assi
natura sem o assinante estar presente e 
apresentar seu documento de identificação 

legal, a Carteira ou Cédula de Identidade, 
tendo que deixar cadastrado seu cartão de 
autógrafo. 

Desta forma, de conformidade ao Artigo 145 
do Código Civil, também, estas Escrituras de Com
pra e Venda, seriam nulas. 

''Art. 145. É nulo o ato jurídico: 
IV. quando for preterida alguma so

lenidade que a lei considere essencial para 
a sua validade ". 

De conformidade ao exposto, neste caso, seria 
perfeitamente aplicável os dispositivos estabelecidos 
na Lei nº 6.739, de 5 de dezembro de 1979, que no 
seu Artigo 1 º, estabelece que: 

''A requerimento de pessoa jurídica 
de direito público ao Corregedor-Geral da 
Justiça, são declarados inexistentes e can
celados a matrícula e o registro de imóvel 
rural vinculado a título nulo de pleno direito 
ou feitos em desacordo com o Artigo 221 e 
seguintes da Lei nº 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, alterada pela Lei nº 6.216, de 
30 de junho de 1975 ". (grifo nosso) 

3. As citadas Escrituras de Compra e Venda fo
ram lavradas baseadas em Certidões emitidas em 9 
de junho de 1997 pelo IFAM - Instituto Fundiário do 
Amazonas, na sua qualidade de detentora do acer
vo fundiário do Estado do Amazonas, atualmente 
Suhab, assinadas pelos Srs. JOSÉ MAIA e 
JACINTHO BOTINELLY, Presidente e Procurador 
respectivamente, e obtidas dos registros de Títulos 
Definitivos outorgados pelo Estado. 

4. Analisando a informação contida nas citadas 
certidões, verificamos que houve uma flagrante que
bra na cadeia dominial de todas estas glebas. Pos
to que os transmitentes, alguns firmas comerciais, 
que obtiveram os títulos entre os anos 1898 e 1937, 
estariam todos, com razoável certeza, já há muito 
tempo falecidos na data da realização da compra e 
venda com a citada adquirente. 

Portanto, estas transações seriam irregulares e 
nulas de pleno direito, ao não existir na cadeia suces
sória, nenhum outro interveniente. Sendo que tam
bém surpreende a similaridade dos nomes dos prime
iros beneficiários dos Títulos de domínio, e os trans
mitentes, setenta ou noventa anos depois. 

5. Outro aspecto que vale destacar, é que as 
certidões solicitadas ao lfam, pelo Sr. JOÃO 
ALFREDO MOSS, através do número 885/97 datada 
em 23-5-97, é esposo da Sra. Therezinha Suely 
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Moss, envolvida na aquisição irregular da gleba Sant- que no caso da gleba São José da Maloca, foi de 
hiago, desmembrada da gleba Rio Luna, de proprie- R$0,03 por ha. Como assim também, que o investi-
dade da família Moss, cujo registro fora cancelado mento feito pela citada compradora, alcançou à ra-
através da anulação da sentença de usucapião pelo zoável soma de R$149.870,65, tão somente, conside-
extinto TFR, Tribunal Federal de Recursos. (ver Rela- rando as sete glebas. 
tório Rio Luna) . 

6. Além disto, verificamos através da numera
ção, tanto nas folhas do Livro 2 do Cartório de Rio 
Preto da Eva, como das certidões do lfam, que foram 
emitidas além das acima citadas, mais 21 Certidões 
solicitadas também pelo Sr. João Alfredo Moss, cor
respondentes a outras tantas glebas objeto de Títulos 
Definitivos emitidos pelo Governo do Estado entre os 
anos 1896 a 1938. 

A este respeito, vale destacar que quando esta 
CPI solicitou ao Cartório de Imóveis de Lábrea, o en
vio de cópia de todas as glebas matriculadas a nome 
da ora investigada, como metodologia de cruzamento 
de informações, este enviou além da documentação 
dos Registros das glebas indicadas no item 2. prece
dente, as seguintes que pela numeração das corres
pondentes Matrículas, Folhas das Escrituras de Com
pra e Venda e Certidões do lfam, nos leva a deduzir 
com um bom grau de segurança pelas evidentes coin
cidências, que estas glebas também deveriam vir a 
servir para fazer mais algumas outras transações irre
gulares deste tipo. Tal como foi constatado, com a gle
ba Tocantins, titulada em 1901, cujo transmitente se
ria JOAQUIM ALBERTO DE MENEZES, que ao igual 
que os anteriores, seus documentos de CI e CPF, ine
xistem. 

8. A participação do Oficial Registrador do Car
tório de Lábrea neste esquema fraudulento, fica, na 
nossa opinião, também perfeitamente comprovada, 
posto que as Matrículas de todos estas glebas tive
ram número seqüencial no Livro 3-D, e registradas na 
mesma data: 12 de dezembro de 1976. 

Ora, fica inconcebível, acreditar em tamanha 
coincidência de que tantas pessoas, algumas já na
quele ano cronologicamente mortas, se pusessem de 
acordo para registrar na mesma data as suas glebas, 
após tanto tempo de haverem sido tituladas. Franca
mente, isto, seria passar a alguém um merecido ates
tado de burrice ou candidez. 

Portanto, a investigação da situação das restan
tes glebas deverá ser complementada pelos órgãos 
competentes, posto que pelo que se observa, esta 
fraude poderá elevar o total da área apropriada inde
vidamente, para 237 .245 hectares. 

9. Outro aspecto que merece atenção, é que o 
valor pago por hectare, é irrisório - R$3,00 -, sendo 

3. Conclusão. 
Da análise acima podemos concluir que esta é 

uma transação levada a cabo por uma quadrilha de 
falsários, que utilizando-se de documentos lícitos, 
como são as Certidões do lfam, fizeram de maneira 
fraudulenta a lavratura das Escrituras de Compra e 
Venda, onde, tanto os vendedores, quanto a compra
dora, inexistem, como assim provam as declarações 
da Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Amazonas e da Receita Federal, informando que os 
números das Cédulas de Identidade e dos CPF, de to
dos os envolvidos, ou não existem ou correspondem 
a pessoas distintas. 

Como está perfeitamente comprovado pelos do
cumentos que sustentam esta análise, houve um con
luio entre a Tabeliã do Cartório de Notas de Rio Preto 
da Eva, Sra. Maria do Perpétuo Socorro Pascoal de 
Faria, o Oficial Registrador do Cartório de registro de 
Imóveis de Lábrea, Sr. Antônio Luiz Mendes da Silva, 
e as pessoas que sustentaram esta verdadeira arma
ção, José Ribamar Furtado e João Alfredo Moss, que 
deverá ser objeto de inquérito administrativo e crimi
nal instaurado pelos órgãos competentes. 

Outro aspecto que se deverá verificar, é se o 
ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, foi 
recolhido corretamente nos cofres da Prefeitura de 
Lábrea, tomando em consideração a avaliação da ter
ra que deveria ser feita pela citada Prefeitura. 

Também em relação aos impostos devidos, e se 
a compradora não for algum outro fantasma, como é o 
caso de Carlos Medeiros, no Pará, haverá a necessi
dade de verificar se houve ou não, sonegação de im
posto de renda. 

Finalmente, e tendo em vista que esta transa
ção foi iniciada em junho de 1997, com a emissão das 
Certidões do lfam, e envolve uma área de importante 
dimensão, se deverá investigar se as glebas restan
tes, foram transferidas aos verdadeiros mentores 
desta fraude, mediante outras transações desta pes
soa que aparenta tratar-se daquilo que no jargão po
pular se denomina de "laranja". 

Pelo exposto, esta CPI espera que os envolvi
dos nesta transação ilícita sejam submetidos a inves
tigação, e se comprovadas as irregularidades, sejam 
acionados criminalmente. 



00112 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

5.11 Boa Esperança 

1. Introdução 
Trata este caso de um título definitivo outorgado 

à firma Alonso Bastos & Cia., pelo Governo do Estado 
do Amazonas, em 1 O de outubro de 1905, sob a égide 
do Decreto nº 644, de 1° de dezembro de 1903, cor
respondente ao lugar denominado BOA 
ESPERANÇA, localizado no Município de Humaitá, 
com uma área de 275.022,43 hectares, chegando à 
conclusão, após a análise efetuada, de haver sérias e 
contundentes irregularidades na documentação de 
origem, como nos registros cartoriais posteriores. 

2. Histórico. 
Esta CPI procedeu a análise da documentação 

recebida correspondente à fotocópia de um exemplar 
do Título Definitivo da área acima citada, assim como 
da Certidão do Registro de Imóveis da Comarca de 
Humaitá, lavrada no Livro 2-B, folhas 147, sob o Nº 
440, datado em 26 de junho de 1980, e dos seguintes 
Registros e Averbações, correspondentes às transfe
rências de domínio e divisões, e hipotecas. (doe. 1) 

Recebemos também a Certidão emitida pelo 
IFAM - Instituto Fundiário do Amazonas, Nº 240/996, 
datada em 27 de maio de 1996. 

Solicitamos, à SUHAB - Superintendência da 
Habitação e Assuntos Fundiários, sucessora do lfam, 
certidão confirmando a emissão do citado Título Defi
nitivo e fotocópia do Registro 131 do citado título no 
Livro de Títulos Definitivos desse Instituto de Terras. 

Primeiramente, nos pareceu estranho que o Go
verno do Estado da época houvesse emitido um Títu
lo Definitivo de uma área tão extensa - 275.022,43 
hectares - e que na certidão do lfam e posteriormen
te, a emitida pela Suhab, de igual teor, fosse mencio
nado: 

"Certificamos ainda, a existência do 
Registro do Imóvel no Livro Tombo nº 93 
bem como a inexistência de Processo e Pu
blicações de Editais e Sentença no Diário 
Oficial do Estado" (grifo nosso) . 

Ao solicitar novamente a confirmação destas in
formações, a Suhab se pronunciou dizendo: 

"no que pertine ao pedido de fotocópi
as da publicação de editais e sentenças, te
mos a informar que, após busca nos livros 
fundiários, infelizmente constatamos não 
existirem mais tais publicações. Tal fato se 
explica à vista do extenso tempo decorrido 
desde a expedição das mesmas - quase 

100 anos -, e cujo material físico não resis
tiu à total deterioração". 

Ao analisar a fotocópia do original do assenta
mento do Título no Livro verificamos haver rasuras 
na colocação das vírgulas e pontos na expressão 
numérica da quantidade de hectares. 

E ao verificar a fotocópia do Título Definitivo, ve
rificamos um erro gramatical na palavra "bilhões 'cor
respondente a escrita da expressão dois bilhões se
tecentos e cincoenta milhões, duzentos e vinte e qua
tro mil e trezentos metros quadrados". (grifo nosso) 

Na época, a expressão correspondente a mil mi
lhões não era bilhão e sim billião. Sendo que a palavra 
bilhão significava "moeda castelhana de cobre; qual
quer moda de ouro ou de prata de liga ou de baixa lei" 
Diccionário Enciclopédico -1878) . Muito posterior
mente, passou-se a escrever bilhão para expressar 
mil milhões. 

Estas observações nos levaram a suspeitar que 
certamente houve uma montagem desses documen
tos. Inclusive, porque em 10-10-1986, o Sr. Lauro Bu
ogo, conhecido grileiro, aparece adquirindo 50% da 
área e o mesmo, em Maio de 1996, solícita ao lfam 
certidão do Título Definitivo desta área. Resultando 
muito estranho que alguém, que já era proprietário de 
um imóvel, devidamente registrado no cartório de Re
gistro de Imóveis, solicitasse uma certidão ao Instituto 
de Terras para confirmar a autenticidade do título. 

Ao verificar as datas do primeiro registro no Car
tório de Registro de Imóveis - 26-6-1980 - constata
mos que este imóvel foi matriculado 75 anos depois 
de haver sido outorgado seu Título pelo Governo do 
Estado, juntamente com a transferência de um dos 
sócios da firma beneficiada ao segundo adquirente, 
conforme escritura de compra e venda lavrada em 11 
de agosto de 1949, ou seja, 31 anos depois. 

Estas aparentes divergências de tipo documen
tal, adquirem mais relevância, se observamos que o 
citado Título Definitivo, seria nulo posto que está em 
franco desacordo com os dispositivos contidos no Re
gulamento de Terras do Estado do Amazonas promul
gado no Decreto 644 de 1 ºde dezembro de 1903 que 
no seu Artigo 27 estabelece que: 

NOTA: OS TEXTOS SÃO REPRODUZIDOS DE 
ACORDO À VERSÃO ORIGINAL. 

"Não poderão ser vendidos a um só in
dividuo mais de trezentos milhões de metros 
quadrados (corresponde a 30.000 hectares) 
, respeitados, bem entendido, os limites es-
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tabelecidos nos Artigos 29 e 30 para as di
mensões de cada lote". 

Por sua vez o Artigo 29 determina que: 
''A área de cada lote rural não excede

rá a cem milhões de metros quadrados 
(10.000 ha) não podendo a linha de frente, 
que será medida em linha reta, exceder a 
dez mil metros lineares nem ser inferior à li
nha de fundo, a não ser que limites hydro
graphicos definam-as". 

Em relação às declarações do lfam e da Su
hab sobre a inexistência de Processo e Publicações 
de Editais e Sentença no Diário Oficial do Estado 
e, no entanto, existir o registro do título definttivo, 
isto não poderia ocorrer, posto que no citado Regu
lamento, Capítulo Ili - Do processo de medição e 
demarcação de terras requeridas nos Artigos 58, e 
seguintes, se estabelece taxativamente o procedi
mento para a concessão de um Título por parte do 
Estado: 

''Art. 58 - O pretendente a qualquer 
lote de terras devolutas do estado dirigirá 
por intermédio da Directoria de Terras, uma 
petição ao governador, indicando a situação 
da área pretendida, o nome porque é co
nhecido o local, os seus limites naturaes ou 
artificiaes, si houver, a industria a que é 
destinada, as dimensões approximadas, e, 
finalmente, o nome do profissional ou profis
sionaes contractados para a respectiva me
dição e demarcação" 

Art. 59 - Só poderão medir e de
marcar terras devolutas do Estado requeri
das por compra ou concessão, engenheiros 
ou agrimensores cuja designação seja ap
provada pelo governador, no despacho des
sa petição, os quaes agirão de accôrdo com 
este regulamento e instrucções emanadas 
pela Diretoria de Terras 

Art. 67. Designado o profissional, na 
forma dos Artigos 58 e 59, mandará affixar 
editaes por el/e assignados, sobre medição 
e demarcação a executar. 

§ 1 º. Esse edital deve conter além do 
nome do requerente, o do Município, o do 
local em que se achar situado o lote, os limi
tes e dimensões approximadas deste, o dia, 
hora e Jogar em que deva começar o traba
lho de campo, e convite a todos os inferes-

sados para assistirem a medição e demar
cação e reclamarem o que for de seu direito. 

§ 2º. Esse edital será publicado no Di
ario Oficial, com o prazo mínimo de 30 
dias, affixado na poda da respectiva lnten
dencia Municipal e reproduzido na imprensa 
do Jogar, si houver. 

O Decreto, determina inclusive no seu Artigo 
69, com extremo detalhe, as precauções que o pro
fissional deverá adotar em relação ao instrumento 
de medição: 

"antes de iniciar os trabalhos de derro
ta, o profissional rectificará e affirirá conve
nientemente os seus instrumentos e obterá 
a declinação local da agulha magnética, de
terminando o meridiano verdadeiro por ob
servações de iguaes alturas e asimuths do 
sol ou estrelas de primeira grandeza, deven
do anotar o numero de observações, que 
deverão ser interpoladas e os asimuths e al
turas correspondentes a cada observação". 

No Artigo 71 , o Decreto ainda determina as 
condições para o levantamento dos limites: 

"o profissional procurará dar ao lote a 
forma rectangular, ou a mais regular possí
vel. 

Paragrapho único: Na delimitação do 
lote dever-se-ão preferir os limites naturaes, 
taes como rios navegáveis, lagos e igara 
pés, respeitando-se, porém, o mais possfvel 
as extensões apresentadas na petição e de
mais documentos que a instruírem. Em todo 
caso não poderá ser excedida de mais de 
tres decimos a área preliminarmente preten
dida. 

Os Artigos 85, 89, 94, 95, e 97, disciplina os 
procedimentos da expedição de titulo definitivo 
de compra ou concessão. (grifo nosso) 

Art 85. Organisados pelo profissional o 
memorial e a planta na forma prescripta nos 
Artigos antecedentes, será feita ao governa
dor, por intermedio da Diretoria de Terras, a 
petição de compra do lote medido e demar
cado, a qual indicará o nome do requerente, 
do lagar e do município em que é situado o 
lote, a superffcie deste, os seus limites, a in
dustria a que é destinado e a nova denomi
nação que por ventura queira dar, e deve ser 
acompanhada dos seguintes documentos: 
a) o offfcio de designação do profisisional; 
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b) um exemplar do Diario Official, 
contendo o edital de designação do dia e 
hora e lagar para o começo dos trabalhos 
de campo; 

c) o memorial, a planta e os demais 
documentos relativos ao processo de medi
ção e demarcação. 

Art. 89. Estando os autos em ordem, 
mandará o governador do Estado que se 
publiquem edita-es contendo um resumo do 
requerimento de compra. Esses editaes se
rão publicados no Diario Officia/, com o 
prazo de trinta dias quando o lote requerido 
for situado no município da capital; e nos 
demais casos com o prazo de dous a quatro 
mezes conforme a distancia do respectivo 
município á capital, prazo que será marcado 
no despacho do governador. Serão também 
publicados na imprensa local, se houver, e 
affixados no Jogar mais público da séde do 
districto ou municipío em que estiver o lote 
situado. 

Art 94. Conclusos os autos ao Gover
nador do Estado, com o recibo de que trata 
o paragrapho único do Artigo antecedente, 
será pro ferida a sentença final, mandando 
que se adjudique ao comprador o lote re
querido, passando-lhe o respectivo titulo de
finiti'10. 

Art. 95. Esta sentença será publicada 
no Diario Official e passará em julgado no 
prazo de dez dias a contar da data de publi
cação. 

Art. 97. Passada em julgado a sen
tença e juncto aos autos um exemplar do Di
ario Official em que tiver sido e/la publicada, 
será expedido o titulo definitivo, o qual deve 
ter os requisitos enumerados no art. 81, nº 9, 
...... (grifo nosso) 

(resumo para o titulo, que constará 
do seguinte: nome do requerente, nome do 
logar, nome do municipio, perimetro do lote 
em metros, superficie em metros, indicação 
dos limites, nomes dos confrontantes é dos 
seus respectivos legares, frente em linha 
recta ou o maior diametro quando o lote for 
constituído por uma ilha) 

....... ser passado pela Directoria de 
Terras e assignado pelo Governador do 
Estado, depois de pagos o sei/o e emo/u-

mentas /egaes, e ser afinal registrado em li
vro especial da Directoria de Terras. 

No Artigo 4º, o Decreto estabelece as condi
ções para que os interessados pudessem regulari
zar a propriedade das terras ocupadas: 

"Os possuidores destas terras, pos
to que não estejam sujeitos à revalidação, 
ou legitimação, poderão, si quizerem, reque
rer ao Governo do Estado novos títulos de 
sua propriedade, uma vez feita a respectiva 
medição e demarcação na forma estabeleci
da no presente Regulamento ou nos termos 
do Decreto Federal de 5 de Setembro de 
1890, obrigados em qualquer caso tão só
mente ao pagamento dos emolumentos e 
sei/os, na forma do art. 97 pelo titulo que 
lhes será expedido de acôrdo com o respec
tivo memoria/'. 

No Capitulo li, o Decreto detalha com extremo 
grau de exatidão as condições para a revalidação e 
a legitimação das posses e concessões: 

"Art. 9º - Estão sujeitas a revalidação 
as sesmarias e outras concessões do Go
verno ou das Municipalidades, que, não ten
do sido confirmadas até a data do Regula
mento que baixou com o Decreto nº 169, de 
1º de Julho de 1897, se acharem ainda por 
medir e demarcar, estando cultivadas pelo 
menos em metade de sua extensão e com 
morada habitual dos respectivos sesmeiros, 
concessionarias ou seus legitimas succes
sores. 

Art. 1 Oº - Estas sujeitas a legitimação: 
1 º. As posses mansas e pacificas, com 

cultura effectiva e morada habitual, havidas 
por occupação primaria de mais de trinta 
annos que se acharem em poder do primei
ro occupante; 

2º. As posses igualmente cultivadas e 
habitadas, nas condições precedentes, que 
tenham sido traspassadas pelo primeiro oc
cupante ou por seus sucessores, a titulo de 
compra, doação, permuta ou dissolução de 
sociedade, si não tiverem pago o imposto 
de transmissão de propriedade até 21 de 
Novembro de 1889; 

3°. As posses que se acharem em ses
marias ou concessões do Governo, por te
rem sido declaradas bôas, por sentença 
passada em julgado entre sesmeiros ou 
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concessionarios e os posseiros, ou si tive
rem estabelecidas e mantfdas sem opposi
ção dos sesmeiros ou concessionarios du
rante dez annos; 

4°. As posses de bôa fé existentes em 
terras do Estado, desde que os passuidores 
provem morada habitual e cultura effectiva 
desde antes da proclamação da República 
(Const. do Estado ad. 147) . 

Paragrapho único. As posses de que 
tratam os ns. 1, 3 in fine e 4 deste Artigo se
rão provadas por meio de justificação, pe
rante o Juiz Municipal do termo que forem 
situadas e em que disponham pelo menos 
tres testemunhas de entre os confrontantes 
ou pessoas do togar. 

Art. 11. A verificação de cultura effecti
va e morada habitual é condição essencial a 
toda legitimação au revalidação. 

Art. 12. Para os effeitos deste Regula
mento não se consideram cultura effectiva os 
actos transitarios, assim como não se have
rão par prova de morada habitual os ranchos 
de carater provisorio, por isso que aquel/a só 
se verifica por actos manifestos de produção 
e esta só se confirma pela permanência do 
respectivo posseiro, sesmeiro ou concessio
nario, ou de quem os represente. 

Consideram-se cultura o cultivo de ve
getais, as roças e trabalhos de lavoura de 
denotem acção continuada do lavrador, a 
plantação de arvores uteis, a conservação 
de vegetaes aproveitados pela industria ex
tractiva, os campos naturaes com curraes e 
arranchamentos e os artificiaes, destinados 
á industria pastoril. 

Art. 13. O processo de legitimação 
constará da medição e demarcação das ter
ras possuídas, requeridas ao Governo medi
ante a expedição de um titulo pra visaria ou 
não e effectuadas segundo as normas esta
belecidas neste Regulamento e da expedi
ção do titulo definitivo, com o pagamento, 
por parte do possuidor, apenas dos respec
tivos sei/os e emolumentos (art. 97) . 

Art. 14. A determinação da area das 
posses, salvo direitos dos confinantes, será 
regulada: 

1º. Pelo teor dos documentos em que 
se fundarem; 

2°. Pelos actos possessorios que ser
virem para extremai-as; 

3°. Na falta de especificação nos docu
mentos, ou no caso de existencia delles, a 
area /egitimavel será a effectivamente occu
pada. 

Alt. 15. A legitimação das posses 
comprehenderá as terras effectivamente 
possuídas, sendo livre, porém, ao possuidor 
requerei-a de parle sómente. 

Arl. 16. Para a verificação de cultu
ra effectiva e morada habitual é indispensa
vel, em todos os casos, antes de começada 
a medição, a prova testemunhal; e para isso 
o profissional calculará, com a maxima ap
proximação passivei, em presença de teste
munhas, a area effectivamente cultivada, 
discriminando os generos de cultura lavran
do disso termo que assignará com todas as 
testemunhas. 

Como podemos observar, em relação a este 
caso, o Governo, da época, nunca poderia haver 
concedido este Título Definitivo, porque estaria em 
total desacordo com o disposto nos Artigos 1 O a 15 
que estabelecem peremptoriamente a condição de 
cultura efetiva e morada habitual como condição es
sencial a toda legitimação e revalidação. 

Como podemos observar, no presente caso, se
ria absolutamente impossf vel, na época, que alguém 
pudesse ter a capacidade física de comprovar a cul
tura efetiva e a morada habitual numa área de mais 
de 275.000 hectares. E de confirmar por atos mani
festos de produção a sua permanência nas terras 
que pretendesse legitimar, de conformidade ao dis
posto no Artigo 12, transcrito precedentemente. 

O Artigo 16 consolida ainda mais a exigência 
de prévia comprovação da cultura efetiva e morada 
habitual como condição "sine quo non"indispensável, 
antes de iniciar os trabalhos de medição. 

Os Artigos 27 e 29 fixam a dimensão das áreas 
a serem vendidas: 

Art. 27. Não poderão ser vendido a 
um só individuo majs de tresentos milhões 
de metros quadrados (30.000 hectares) , 
respeitados, bem entendido os limites esta
belecidos nos Arligos 29 e 30 para as di
mensões de cada lote. 

Art. 29. A area de cada lote rural 
não excederá a cem milhões de metros qua
drados (10.000 hectares) não podendo a li-
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nha de frente, que será medida em linha 
recta, exceçier a dez mil metros lineares 
nem ser inferior á linha de fundo a não ser 
que limites orographicos ou hydroqraphicos 
definidos, ou direitos provados de terceiros 
se apresentem reafirmando essas dimen
sões. (grifo nosso) 

Tendo em vista, o disposto nestes Artigos, o 
Estado não poderia ter concedido ou reconhecido 
um Título com 275.022,43 hectares, senão, tão-so
mente, até 30.000ha (trezentos milhões de metros 
quadrados) , como máximo, levantando assim esta 
CPI fundadas suspeitas que o título apresentado, se 
concedido, deveria haver determinado uma área de 
tão-somente 2.750,02ha, correspondente a 
27.502.243,00m2 , e não a cifra acima citada. 

Pelas razões expostas, temos plena convicção 
de que o documento apresentado como prova do título 
outorgado é falso ou foi adulterado, devendo ser verifi
cado e periciado o original da folha do Livro de Títulos 
Definitivos, atualmente sob a guarda da Suhab; como 
assim também, fazer o levantamento nos Diários Ofi
ciais da época, para verificar a publicação dos atos de 
autorização da medição e a correspondente sentença, 
de conformidade ao disposto no Decreto nº 644. 

Assim sendo, estimamos que neste caso tam
bém é aplicável o disposto na Lei nº 6. 739, de 5 de de
zembro de 1979, que estabelece nos seu Artigo 1 º: 

''A requerimento de pessoa jurídica de 
direito público ao Corregedor-Geral da Justi
ça, são declarados inexistentes e cancela
dos a matrícula e o registro de imóvel rural 
vinculado a titulo nulo de pleno direito, ou fe
itos em desacordo com a Att. 221 e seguin-

º tes da Lei nº 6.015173, alterada pela Lei n 
6.216175." 

Bastará que, neste caso, a Suhab como atual 
responsável pelo acervo fundiário do Estado, forne
ça as provas documentais que provem, de maneira 
explicita, que o citado Título Definitivo foi realmente 
outorgado, cumprindo os dispositivos legais regula
mentados na época, os quais estão sendo questio
nados neste relatório. 

Outro aspecto que passamos a analisar são as 
transmissões de domínio posteriores à compra do 
presumível primeiro beneficiado Alonso Bastos & Cia. 

Chama a atenção, além do exposto precedente
mente, e em relação à compra feita pelo Sr. Lauro Bu
ogo, que nas certidões expedidas pelo Cartório do 
Segundo Ofício de Notas e Anexos da Comarca de 

Humaitá, não existe evidência do cadastro do Incra 
deste imóvel na época, e da autorização desta autar
quia para os desmembramentos havidos. 

De conformidade ao exposto, diante dos des
membramentos havidos na cadeia dominial, pode-se 
constatar que muitas destas glebas foram dadas em 
hipoteca a instituições bancárias. Sendo o caso mais 
surpreendente, a hipoteca feita em 22 de abril de 
1988, por Mônica Yvonnne Rosemberg, como avalis
ta da firma Lokab S.A, em favor do Banco Econômico 
de Investimentos SA, agência de São Paulo, no valor 
de Cz$500.000.000,00 (equivalente na atualidade a 
R$10.300.000,00) . 

Detalhamos as transações efetuadas pelo Sr. 
Angel Hernandes Parra, que lhe significaram um lucro 
de R$2. 738.950,00, havido pela diferença entre ova
lor de compra e venda. Sendo necessário verificar 
junto à Secretaria da Receita Federal se o correspon
dente Imposto de Renda foi recolhido, posto que de 
conformidade à legislação em vigor, o dito recolhi
mento deveria haver sido feito 30 dias após a data da 
transação. 

Cabe salientar que este senhor adquiriu inúme
ros outros imóveis rurais, inclusive alguns comprados 
da Sr8 Maria Luiza Lima Barros. Havendo por tanto, 
fundada suspeita de que trata-se de mais um "grileiro" 
envolvido em transações ilegais. 

Outro aspecto que merece ser destacado é o 
fato de que a gleba Boa Esperança foi objeto de diver
sos desmembramentos, sendo no caso das áreas ad
quiridas por José Roberto Oi Francisco, de 50.000ha, 
35.511 ha que o Banco do Brasil efetuou diversas pe
nhoras por dívidas das empresas que se detalham a 
seguir: 

Av.18/440 
20/440 
21/440 

Valle Verde Terraplanagem Ltda. 
Cagiva Trabalho Temporário Ltda 
Construtora RDF Ltda. 

22/440 Osterno Dias de Carvalho Filho 
23/440 Standard Construções e Empreen-

dimentos Ltda. 
24/440 Equimaq Loc de Máquinas eEqui-

pamentos Ltda. 
25/440 Standart Construções Metálicas 

Ltda 

Diante o exposto, resulta perfeitamente claro 
que, neste caso, houve um fim premeditado de des
membrar esta área e transferi-la para negociar em
préstimos bancários por vultuosas somas, não con
dizentes com o valor de compra, nem o seu valor 
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comercial real. Induzindo a engano com propósitos 
escusos. 

3. Conclusão 
Este caso reflete de maneira precisa que os dis

positivos legais, rigorosamente exatos e taxativos, fo
ram burlados, às vistas da falta de profissionalismo e 
ética funcional de alguns servidores públicos. 

Resulta particularmente interessante verificar 
que a Lei nº644, que regulou, a partir de 1903 até o ad
vento da Lei nº 89, de 31-12-59, as questões fundiárias 
do Estado do Amazonas, e em particular a proprieda
de do Estado das terras devolutas, estabeleceu com 
fino detalhe, primeiramente, a conceitualização do do
mf nio da terra, e, seguidamente, os procedimentos 
para transmiti-la, qualquer que fosse o propósito, 
quer por regularização, quer por promoção do desen
volvimento agroindustrial, ou simplesmente pela ven
da da propriedade rural, como atributo do direito sobe
rano do Estado sobre os seus bens territoriais. 

Infelizmente, com o correr do tempo, o suporte 
histórico do acervo legal fundiário, ao que parece, 
foi-se deteriorando fazendo impossível aos responsá
veis conhecer os dispositivos legais aplicáveis, se
gundo cada caso e de acordo com cada oportunida
de, e, ainda mais, dar respostas conclusivas quando 
requisitados por esta CPI. 

Desta forma, por meio de atos cartoriais extem
porâneos e à margem da lei, registros como este fo
ram feitos. 

Dando, assim, a partida para a realização de 
desmembramentos de uma área cujo quantum não 
corresponde à realidade, como demonstramos prece
dentemente. E conseqüentemente, assim, criou-se, 
de maneira flagrante, uma fábrica de garantias 
bancárias destinadas a alavancar dinheiro com 
propósitos que nada tiveram a ver, nem com a preser
vação bucólica da Amazônia, nem com a exploração 
sustentável destinada a oferecer as necessárias fon
tes de subsistência a milhares de sofridos brasileiros 
que vivem sustentando, com sua presença, a prote
ção territorial da região para o País. 

Sendo este, simplesmente, um ato de especula
ção imobiliária fundamentada numa avaliação fictícia 
do preço da terra, porque como afirma o benemérito 
amazonólogo Prof. Samuel Benchimol. 

"a Amazônia tem valor, mas não tem preço." 

Outro aspecto a destacar é que este, também, é 
mais um caso em que se adverte a flagrante sonega
ção f iscai derivada das transações de compra e ven
da de imóveis rurais auferindo ganhos de capital, não 

existindo os necessários mecanismos de controle, via 
interligação da informação pertinente. Para que tanto 
o Fisco Federal como o Municipal possam auferir os 
impostos determinados por lei no ato da feitura do ne
gócio pelas partes e antecipadamente ao correspon
dente registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Desta forma, este caso certamente servirá tam
bém para rever os dispositivos legais existentes, afim 
de poder aperfeiçoar o sistema que deverá contem
plar, de maneira sistematizada, a regulamentação 
dos diversos aspectos relativos ao domf nio das ter
ras rurais, e todos os efeitos que são emanados, de
rivados da sua transferência, qualquer que seja a cir
cunstância. 

Como resultado da análise deste caso, e tendo 
em vista a farta e concludente documentação anexa
da e informações relatadas, esta CPI determina as 
seguintes recomendações e adoção das medidas ca
bíveis, por parte das instituições cuja responsabilida
de constitucional é a de zelar pela aplicação da lei e a 
proteção do patrimônio público. 

1. Ministério Público no Amazonas/SUHAB 

a) Instaurar a ação pertinente para apurar os fa
tos expostos neste relatório, afim de determinar se o 
Título Definitivo apresentado corresponde à área ma
triculada no Registro de Imóveis, acionando para es
tes efeitos a Polícia Federal para realizar a perícia nos 
livros sob a guarda da Suhab. Para que, na alternativa 
de haver sido adulterado, solicitar à Corregedora-Ge
ral de Justiça do Amazonas a anulação da Matrícula 
do citado imóvel, de conformidade ao disposto na Lei 
nº 6.739/79. 

b) Independente do anterior, ou complementar
mente, verificar se os rrocedimentos para a emissão 
do Título Definitivo pelo Governo do Estado do Ama
zonas, em 10 de outubro de 1905 (editais e publica
ções no Diário Oficial na época), foram observados 
de conformidade ao Decreto nº 644/1903, posto que a 
sua ausência prejudicaria a validez do citado Título. 

c) Fazer um levantamento no Município de Hu
maitá para verificar se o valor do imposto do ITBI foi 
pago pelos diferentes compradores que figuram na 
cadeia dominial, e ingressado aos cofres dessa Pre
feitura. E, naqueles casos em que houver sonegação, 
responsabilizar civil e criminalmente ao serventuário 
responsável do Cartório de Registro de Imóveis, se
gundo seja o caso, de conformidade ao disposto nos 
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Artigos 28 e 289, da Lei nº 6.216/75 que republicou a 
Lei nº 6.015/73. 

d) Verificar, junto às instituições financeiras e ao 
Incra, a respeito dos casos assinalados neste relató
rio sobre hipotecas e penhoras constituídas sobre 
desmembrados oriundos deste imóvel. 

e) Verificar, junto à Receita Federal, sobre o pa
gamento do Imposto de Renda e CPMF, no caso das 
transações realizadas pelo Sr. Angel Hernandes Par
ra, suspeito de sonegação. 

f) Solicitar à Receita Federal investigação sobre 
a contabilização da compra dos imóveis por parte das 
empresas compradoras, considerando os altos valo
res envolvidos, com a finalidade de apurar a possível 
sonegação de impostos ou lavagem de dinheiro. 

g) Solicitar ao Incra informação sobre o cadas
tramento de cada um dos desmembramentos havidos 
do imóvel objeto deste relatório - Certidão de Regis
tro de Imóveis - por parte dos atuais proprietários. 

2. Corregedoria-Geral da Justiça do Amazonas 

a) Mandar suspender todo e qualquer registro 
referente aos imóveis matriculados sob o nº 440, no 

Livro 2-~. do Cartório do 1 ºOfício de Humaitá; e, sob 

os nºs 1.392 - 1 .396 - 1 .397 -1.398 - 1.404 - 1 .405 -
1.406 -1.407 - 1.408, no Livro 2-G, do Cartório do 2° 
Ofício de Humaitá; até que seja concluída a investiga

ção promovida pelo Ministério Público no Amazonas. 

b) Na alternativa de resultar procedente a sus

peita levantada por esta CPI, a respeito da idoneida

de do Título do imóvel denominado Boa Esperança, 
de conformidade ao presente relatório, aplicar os dis

positivos legais cabíveis para proceder à anulação 

das matrículas acima detalhadas. 

5.12 Caso ECOPEIXE/Construtora EXAT 

Em primeiro lugar, se faz necessário destacar 
que este caso passou a ser analisado por esta sub-re
latoria a partir de documentos que foram enviados 
para a CPI pela direção da Sudam, de quem foi solici
tado a relação de propriedades que foram dadas em 
garantia aos recursos repassados pelo órgão em em
preendimentos incentivados pelo Finam. 

De início, chamou-nos a atenção o fato do Sr. 
José Maia, ex-Superintendente do Incra no Amazo
nas, ter sido o procurador da empresa Ecopeixe na 
compra de um imóvel localizado no município de lran-

duba, o qual é parte de um projeto de assentamento 
rural - projeto de reforma agrária. 

No decorrer da análise detectamos inúmeras ir
regularidades e ilegalidades, muitas das quais relaci
onadas com o projeto incentivado pela Sudam, o que 
levou à instauração não só de inquéritos no âmbito do 
Ministério Público Federal, da Polícia Federal, como 
sindicância aberta pela Centrais Elétricas de Santa 
Catarina (CELESC) , devido a sua participação frau
dulenta como acionista do empreendimento. Detecta
mos também a possível participação ilegal de regis
tradores cartoriais em transações de compra e venda 
de imóveis, bem como em registro indevido de propri
edade em nome da referida empresa Ecopeixe, cujo 
processo tramita na justiça do Amazonas. 

Vale destacar ainda que após a denúncia públi

ca e divulgação de tantos fatos graves que envolvem 

o empreendimento os responsáveis pelo mesmo, cer
tamente com a intenção de se verem livres das inves

tigações, solicitaram o cancelamento do projeto junto 
à Sudam, fato esse que certamente não paralisará, 

como efetivamente não tem paralisado as investiga
ções. Passamos a expor resumidamente os fatos que 
envolvem o referido empreendimento: 

Tendo como acionistas principais os Srs. Suheil 

e Otávio Raman Neves, a empresa Ecopeixe tinha 

por objetivo a importação, exportação e exploração 

de produtos agropecuários, bem como bovinocultu

ra, eqüidecultura, suinocultura, ovinocultura, capri

nocultura, bubolinocultura, cunicultura, piscicultura, 

cipinocultura, cultivos de peixes ornamentais e fruti

cultura. 
O patrimônio da mesma, de acordo com o que 

foi informado pela Sudam, constituía-se dos seguin
tes imóveis: 

a) lote 114, gleba 06 do Projeto Fun
diário de Manaus, Pie Bela Vista, no municí
pio de lranduba; 

b) um imóvel com suas edificações, 
móveis, utensílios e equipamentos do frigo
rífico e fábrica de farinha, situado à estrada 
da Correnteza, 98 - Manacapuru, (denomi
nado Frigorífico Santa Maria) ; e 

e) um terreno em Manaus, na estrada 
do Tarumã, s/nº. 

Constam como sócios da empresa: 
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SÓCIOS !AÇÕES 
(o/a) 

Frigorífico Santa Maria Ltda 35 

Agropecuária Exata Ltda 16 

Projeto Pacu - Aquicultura Ltda 12,4 

CELESC S.A 10 

Otávio Raman Neves 11,3 

Suhell Raman Neves 6 

Jaime André Brun 2 

Nilo João Brun 2 

Piraporã Aquicultura L.da · 5,3 

: Total 100 i 

Como se percebe, o maior acionista da Ecopei
xe é o Frigorífico Santa Maria Ltda., e os proprietários 
do mesmo são os Srs. Suheil e Otávio Raman Neves. 

Porém, vale ressaltar a história desse frigorífico, 
que teve sua origem na constituição da Importadora e 
Exportadora Amazônia Ltda., situada na av. Castelo 
Branco, 534, Cachoeirinha, Manaus/ AM, que tinha 
por objetivo o comércio no atacado de confecções e 
importação e exportação de produtos regionais. 

Em 21 de novembro de 1994, essa denomina
ção foi extinta e, em 24 de maio de 1995, mudado o 
endereço para a av. André Araújo, 2501, Aleixo, Ma
naus/AM. 

Em 14 de fevereiro de 1996, a empresa passa a 
denominar-se Frigorífico Santa Maria Ltda., e muda 
seu endereço para a av. Correnteza, 98, Centro, Ma
nacapuru/ AM, tendo por objetivo: industrialização, co
mércio, importação e exportação de pescado, gelo e 
polpa de frutas. 

Em 13 de junho de 1997, o capital social da em
presa passa para R$9.353.000,00, integralizados por 
meio do imóvel e complexo industrial situado na es
trada da Correnteza, em Manacapuru. 

Diante do exposto e dos documentos dos imó
veis tem-se a dizer o que segue: 

5.7.1 Sobre o imóvel Projeto Fundiário de 
Manaus, Pie Bela Vista e lranduba 

O lote incorporado à Amazonas Ecopeixe, gleba 
06, nº 114, Projeto Fundiário de Manaus, Pie Bela 
Vista e lranduba, tem seu registro feito junto ao Cartó
rio do 1° Ofício de Registro de Imóveis de lranduba, 
datado de 8 de abril de 1999 (Livro 2, R1 -624) , ano 

em que o Incra repassou o lote para o Sr. Teófilo da 
Silva Gomes. 

No Cartório do Município de lranduba está 
transcrita a venda do referido lote, efetuada pelo Sr. 
Teófilo para o Frigorífico Santa Maria (R-2/624) , data
da de 8-4-99. 

Em 3 de novembro de 1999, foi expedida uma 
Certidão do Cartório do 1 º Ofício de Registro de Imó
veis de lranduba (R-2/624, Livro 2) , baseada na es
critura de promessa de compra e venda, estabelecida 
entre o Frigorífico Santa Maria Ltda. e a Amazonas 
Ecopeixe, lavrada na mesma data, no Cartório de No
tas do 2° Ofício de Manaus (Livro 1.366, tis. 28) . A 
transação foi efetivada pelas empresas por intermé
dio de seus representantes: Frigorífico Santa Maria, 
Suheil Raman Neves (proprietário) e Amazonas Eco
peixe, José Maia (procurador) . 

Os documentos relativos a este imóvel (envia
dos pela Sudam, em atendimento à solicitação da CPI 
Ocupação de Terras Públicas na Amazônia) , declara
do pela empresa Amazonas Ecopeixe como sendo de 
sua propriedade, estão incompletos e não seriam su
ficientes para atestar a propriedade do mesmo, pois à 
Sudam não foi apresentada a Escritura de venda do 
lote, feita pelo Senhor Teófilo da Silva Gomes ao Fri
gorífico Santa Maria, assim como não foi apresentada 
a escritura de compra e venda da referida proprieda
de pelo Frigorífico Santa Maria para a empresa Ama
zonas Ecopeixe, mas tão-somente a certidão de pro
messa de compra e venda. 

Além do mais, após a análise de outros docu
mentos, detectou-se algumas evidências, citadas 
abaixo, cujas coincidências das datas podem apontar 
para a conclusão de que o processo pode ter sido for
jado e montado ou, no minimo, que houve muita boa 
vontade e disposição dentro do Incra e de cartórios 
para viabilizar a negociação: 

•O registro de imóvel, feito em nome do Senhor 
Teófilo, pelo Cartório do 1° Ofício de lranduba/AM, 
data de 8-4-99 e teve como instrumento legal a Carta 
de Quitação OF Jlncra nº 10/99, a qual data também 
de 8-4-99. 

• Participou do processo, como Procurador da 
Empresa Amazonas Ecopeixe, o Senhor José Maia, 
ex-Superintendente do Incra no Amazonas e ex-Pre
sidente do Instituto Fundiário do Amazonas (IFAM), o 
qual aparece também em outros casos investigados 
por esta CPI da Grilagem de Terras na Amazônia. 

• Conforme já citado, não foram apresenta
dos à Sudam, os documentos (escrituras) relati
vos à efetivação da venda do lote pelo Senhor 
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Teófilo ao Frigorífico Santa Maria, e deste para a 
Empresa Amazonas Ecopeixe. Com o agravante de 
que o cartório de lranduba expediu uma certidão 
onde consta que a Escritura Pública de venda do refe
rido imóvel está registrada no próprio cartório, sendo 
que há o fato de que na certidão do cartório consta 
R-2/624 para dois registros distintos. 

• Os documentos, cujas fotocópias foram reme
tidas pela Sudam, não conferem com as fotocópias 
remetidas pelo cartório de iranduba. 

5.7.2 Sobre o terreno no Município de Mana
us, estrada do Tarumã s/n· 

O Memorial Descritivo do Cartório do 3º Oficio 
de Registro de Imóveis de Manaus (livro 2, matrícula 
21998) , de 28 de junho de 1990, contém, entre ou
tras, as seguintes informações: 

• localização e extensão do Imóvel; 

• o Título Aquisitivo está transcrito no Cartório 
de Registro de Imóveis do 2• Oficio de Manaus (tis. 
101, livro 3-S, nº 19.463 de 4-2. 1972) ; 

•venda do imóvel para a construtora Exata Ltda. 
(R.1/21998 de 28-6-1990); e 

• promessa de venda do imóvel da Construtora 
Exata Ltda., para a Amazonas Ecopeixe S/A 
(R.5/21.998 de 4-11-1999) , vinculando que o com
promisso só seria efetivado caso seja aprovado o pro
jeto da Amazonas Ecopeixe pela Sudam. 

Segundo documentações obtidas junto ao Car
tório do 3º ofício do Registro de Imóveis em Mana
us, em 2-3-1, constata-se que: 

• Há o título de venda do referido imóvel pela 
Construtora Exata para a Amazonas Ecopeixe 
(R.6/21 .998 de 3-2-2000) e Escritura Pública de com
pra de 2-2-2000, das notas do Tabelião do 2° Ofício, 
tis. 104, livro 01.375. 

Como percebemos, pela documentação, a Cons
trutora Exata Ltda. - CNPJ 05.500.129/0001-82 - ven
deu, em 2 de fevereiro de 2000, para a Amazonas 
Ecopeixe um terreno na Estrada do Tarumã s/n°. 

A venda do imóvel pela Construtora Exata para 
a Amazonas Ecopeixe não poderia ter sido efetivada, 
muito menos registrada em Cartório, visto que a mes
ma não tinha, como não tem, condições legais de ter 
acesso a documentos que atestassem sua condição 
regular perante a Receita Federal, pois a Empresa 
Construtora Exata Ltda., conforme documento en
viado à Câmara dos Deputados pelo Secretário da 
Receita Federal, Sr. Everardo Maciel teve o seu 
CNPJ considerado inapto desde o dia 21 de se
tembro de 1999, o que, de acordo com a lei, a coloca 

em situação de não poder desenvolver ou promover 
qualquer ato, sob pena de o mesmo ser considerado 
nulo de pleno direito, além de estar, os representan
tes da referida empresa, cometendo crime contra o 
FISCO NACIONAL. A referida empresa, entre o pe
ríodo de 3-11-1995 a 9-8-2000, teve 22 (vinte e 
dois) inscrições de débitos ajuizadas junto a Dívi
da Ativa da União, somando um valor total de 
R$60.793.036,46. 

Diante dos fatos entendemos que o titular do 
Cartório jamais poderia ter registrado tal transação, 
visto que a empresa que vendeu o referido terreno 
não tinha condições de apresentar junto ao cartório a 
documentação exigida por lei. 

Pelas razões expostas sugerimos que sejam in
diciados tanto os empresários como os responsáveis 
pelo cartório. 

5.7.3 Sobre o Frigorífico no Município de Ma
nacapuru - Estrada da Correnteza nº 98 Centro 

Segundo Certidão do cartório Holofernes - 2º Ofí
cio da Comarca de Manacapuru de 29-10-1999, consta 
(tis. 390 sob av. 4-295, livro 2) o registro de que o Frigorí
fico Santa Maria Ltda. firmou compromisso, em 
15-9-1999, de incorporar à Sociedade Amazonas Eco
peixe o terreno e as Indústrias de Beneficiamento de 
Pescado (frigorífico) e de processamento de subprodu
ção de pescado (fábrica de farinha e óleo de peixe). 

Sobre esta aquisição do Frigorífico Santa Maria 
por parte dos Senhores Otávio e Suheil Raman Ne
ves, pairam não só denúncias, mas um processo judi
cial que tramita no estado do Amazonas, contendo 
fartas e contundentes provas que mostram que estes 
bens, não foram adquiridos, mas sim expropriados in
devidamente (roubados) do seu verdadeiro dono, pe
los referidos senhores Suheil e Otavio, que utilizaram 
de mecanismos, os mais sórdidos e condenáveis -
que é do conhecimento público, uma vez que foi am
plamente denunciado na Assembléia Legislativa do 
Amazonas e publicado na imprensa - os quais passa
mos a expor de forma resumida: 

a) O Frigorífico chamava-se Frigorífico Figueira 
e era de propriedade do Sr. Wilson Secali; 

b) Foi decretada a falência do mesmo e, posteri
ormente, suspensa por ordem judicial; 

c) Em 1996, o Sr. Secali foi procurado por um 
advogado chamado Armando Jimenes da Silva Filho, 
o qual lhe propôs a compra do Frigorífico, mais tarde o 
mesmo soube que o interessado era o Sr. Suheil Ra
man Neves; 

d) A proposta não foi aceita pelo Sr. Secali, o 
que motivou com que o advogado voltasse a se dirigir 
a ele declarando que se ele não aceitasse a oferta 
eles iriam tomar o frigorífico, uma vez que eles repre
sentavam os interesses do governador (Amazonino) 
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e que no Amazonas era ele quem mandava, inclusive 
na Justiça; 

e) Em 1997, após ter tido conhecimento de que 
o Frigorífico estava em pleno funcionamento, foi até o 
município de Manacapuru, onde foi ameaçado de 
morte; 

f) Em 1998, o Sr. Secali, após tomar conheci
mento, através do oficial do Cartório Holofernes (pois 
os seus advogados não haviam lhe informado) , de 
que a Justiça havia lhe retornado o Frigorífico, o mes
mo procurou outros advogados, momento em que 
descobriu que o frigorífico havia sido transferido para 
os Srs. Suheil Raman Neves e Sandra Cristina Limei
ra de Lima, tal transferência e registro do imóvel 
em nome do Sr. Raman foi efetuada pelo cartório 
com a apresentação somente de cópia de uma có
pia de Alvará, que sequer autenticada estava; 

g) Tal procedimento foi engendrado, forjando-se 
um processo de execução de bens contra o Sr. Secali, 
onde os envolvidos não hesitaram inclusive em forjar 
uma decisão judicial, falsificando a assinatura de um 
juiz. Cabe aqui relatar o fato de que o advogado 
Armando Jimenes Filho - que foi assassinado, e o cri
me ainda não foi elucidado - falsificou a assinatura do 
Juiz Armando Jimenes, seu próprio pai, o qual pres
tou declaração inclusive em juízo e posteriormente 
um laudo grafotécnico da Polícia Federal confirmou a 
falsificação; 

h) Diante dos fatos o Sr. Secali além de ingres
sar com ações judiciais denunciou o fato ao Ministério 
Público e à Corregedoria do Tribunal de Justiça do 
Amazonas, tendo esta última, por determinação do 
Desembargador Daniel Ferreira, auxiliado pelo juiz 
Hugo Levy Filho, arquivado o processo em 
5-10-90. Inusitadamente os mesmos, Juiz e De
sembargador, decidiram em 17-12-99 pelo não en
vio das peças do processo ao Ministério Público; 

i) Posteriormente, em 22-10-1999, o Sr. Secali 
ingressou com nova ação judicial, desta vez em seu 
próprio nome; 

j) No ano de 2000, quando nenhuma das denún
cias apresentava qualquer resultado, o mesmo ainda 
tomou conhecimento de que a ação impetrada na Co
marca de Manacapuru, em outubro de 1999, sequer 
havia sido despachada pelo Juiz, fato mais do que 
inédito e estranho, uma vez que o membro do judiciá
rio está obrigado a dar seqüência a qualquer ação. 
Até o mês de março do ano em curso o processo ain
da não havia sido despachado e tão pouco a Correge
doria do Tribunal de Justiça do Amazonas se manifes
tado, apesar de ter sido provocada. 

Temos aqui mais um fato que mostra a ação ile
gal e indevida do titular de cartório, conforme relatado 
no item (e), bem como mais uma ação no mínimo es
tranha do Desembargador Daniel Ferreira e do Juiz 
Hugo Levy, motivos suficientes para propormos o indi
ciamento dos mesmos. 

5.7.4 Conclusões 

Fica claro que o objetivo dos senhores Raman 
Neves, talvez representando interesses de terceiros, 
daqueles que ocupam importantes cargos no Poder 
Executivo, era montar uma empresa capaz de canali
zar recursos públicos por meio da Sudam, entretanto 
os mesmos usaram de expedientes ilegais e conde
náveis, conforme podem atestar a farta documenta
ção recolhida e anexa a este relatório. 

Precisa a Sudam explicar como aprova e libera 
recursos para um projeto cuja propriedade da fábrica 
está sendo questionada na Justiça? E que apresenta 
tantas outras irregularidades? 

Diante dos fatos sugerimos as seguintes provi
dências: 

• Denunciar a empresa e solicitar o aprofunda
mento das investigações por parte da Sudam e do 
Basa. 

• Encaminhar o caso ao Ministério Público Fe
deral, requerendo que o mesmo requisite a anulação 
da venda do Patrimônio da Construtora Exata Ltda. 
para a Amazonas Ecopeixe, visto a sua condição de 
inapta. 

• lndiciamento e denúncia ao Ministério Público 
Federal contra os Senhores proprietários das Empre
sas Exata e Amazonas Ecopeixe, para que sejam 
abertos inquéritos e que os mesmos sejam processa
das por conduta ilegal, possível crime, fraude e etc. 

• Representação ao Ministério Publico Federal 
contra os Senhores Suheil e Otávio Raman Neves, 
além de outros sócios, e das pessoas e empresas en
volvidas neste grande e fraudulento esquema para ar
rancar recursos públicos da Sudam. 

• Representação ao Ministério Público Federal e 
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas 
para apurar o envolvimento de cartórios nestes pro
cessos fraudulentos. 

• Representação ao Superior Tribunal de Justiça 
contra o Senhor Desembargàdor Daniel Ferreira -
ex-corregedor, para que seja apensado ao processo 
que o mesmo responde junto à Corte Superior de Jus-
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tiça, peças do referido processo, onde fica claramente 
caracterizada a conduta parcial do Desembargador. 

VI. Cartórios 

As irregularidades identificadas nos cartórios das 
comarcas de Lábrea, Canutama, Borba e Manacapuru 
devem-se, conforme o 2° Subprocurador-Geral da Re
pública, GILDO CORRÊA FERRAZ, designado para 
acompanhar estudos e providências a respeito de pro
blemas de terras da Amazônia, em oficio datado de 8 
de agosto de 1977, "ao completo despreparo dos Titu
lares dos Cartórios de Registros de Imóveis, à precari
edade nas condições de funcionamento da Justiça 
bem como a inexistência de fiscalização, dada a abso
luta ausência de membros do Ministério Público nas 
Comarcas visitadas". A correição realizada nessa épo
ca objetivou a regularidade de grandes extensões de 
terras públicas em nome de particulares. 

Os lrabal~os de correi~o !oram iniciados pelos se~u: ~ies memores: 

Dr. Raimundo da Co~a Sanlos j Corr~edor Auxiliar 

1 

Dr. Mário Ve~sa Desemoargador Corre~eaor-Oeral 

; 
1 

l~~íl ~~~~~~iro t~r~o ~~~i~ílâ~o 
1 

1 
1 

i 

ür. ~loo~ ~~~~~ro ~~ ~orai~ ~roc~raoor u!ral ijo l~~AA 
i 
' 

~iíl ~iíl Moíl!~iro ~~~res. ao ~00~. ~~ ~~~~reJi~ ~~~ 
íl~ 

Foram convocados o Dr. Ruy Morato e D. Sebas

tiana de Souza Assis, Juiz da Comarca e escrivã, res

pectivamente para auxiliar nos trabalhos. 

Primeiramente foram relacionados as seguintes 

informações: 

Processos de Usucapião 

Requerentes 

1) Paulino de Almeida Lima e sua mulher 

2) Francisco Carlos de Souza 

3) Antônio Félix de Oliveira e sua mulher 

4) Herdeiros de Maria Penha (José Said e ou

tros) 

5) Alfredo Praxedes de Oliveira 

6) Jacob Tempel da Costa Gadelha 

7) Said Irmãos & Cia 

8) Manoel Pereira Sobrinho 

9) Hipólito de Queiroz Pinheiro 

1 O) Mustaf Said 

11) Benedito Francisco de Oliveira 

12) Adriano Campos 

13) Fausto Pereira de Oliveira 

14) Nery de Medeiros 

Ações Demarcatórias 

Requerentes 

1) Manasa - Madeireira Nacional S/A e Madei

reira Moss S/A- lnd. Com. e Exportação 

2) Ornar Tupá Borges e outros 

Algumas irregularidades foram observadas en

tre elas a do Juiz Dr. Ruy Morato, que não mencionava 

nas sentenças as áreas demarcadas, limitando-se a 

fazer referência a seringais possibilitando assim a 

ampliação e até multiplicação das áreas por seus pro

prietários junto aos Cartórios de Notas. 

No caso do Sr. Alfredo Praxedes de Oliveira o 

usucapião foi concedido e transcrito no Registro de 

Imóveis sem mandado ou que transitasse em julgado. 

Foram examinados os livros de protocolo nº 1 do 

Registro de Imóveis nº 3-C-1, nº 3-D, nº 2 e Registro 

de Imóveis Livro Auxiliar nº 3 e foram detectadas ra

suras, acréscimos datilografados e colados sobre a 

transcrição original ou anotações grampeadas nos 

assentamentos, além de posses registradas em livro 

impróprio. Esses protocolos justificaram os provimen

tos de nº 15, 16 e 17 pela correição datada de 

18-4-1977 como forma de corrigir as irregularidades 

apontadas. 
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Quanto ao juiz Ruy Morato pesam acusações 

de regularização e venda de posses sobre o serin

gai São José do lquiri, ou São José li ou são Domin

gos sendo que constam informações da viagem do 

juiz ao Paraná para receber parcelas de venda do 

imóvel. 

A juíza de Sena Madureira Eva Evangelista, à 
época Procuradora do Incra, patrocinou usucapiões 

em favor de Francisco Carlos de Souza, proprietário 

do Seringai Sampaio, o qual vendeu uma área de 

250.000 ha a grupos do Paraná (Antônio Consalter e 

Wilson Fortes, este deputado estadual) 

O juiz e a escrivã de Lábrea foram afastados e 

arrecadados os livros de Registro de Imóveis. 

6.1 Situação das Terras 
Em 1982 inúmeros processos estavam sendo 

acompanhados junto ao Supremo Tribunal Federal e 
o Tribunal Federal de Recursos, com comunicações 
dirigidas ao Incra e ao Instituto de Terras do Amazo
nas, para que os mesmos tomassem as providências 
necessárias à arrecadação de enormes áreas de ter
ras e à competente destinação, entre elas encon
tram-se: 

Houve transferência a particulares de terras públi
cas que alcançavam aproximadamente 8.700.000 ha. 

Em 5/80, existiam dois inquéritos policiais en
volvendo a pessoa do Juiz Ruy Morato, responsável 
por irregularidades apuradas na Comarca de Lá
brea, cujo município apesar de possuir 6.000.000 
ha, somente em usucapiões, demarcatórias e regis
tros nulos de pleno direito foram incorporados ao 
patrimônio particular mais de 9.000.000 ha. Trezen
tos e sessenta e nove mil hectares (369.000 ha) em 
nome da família José Cordeiro e Silva, cuja área ori
ginal era de apenas 150 ha. Essas terras foram hi
potecadas ao Banco da Amazônia S/A para garan
tia de financiamento de Cr$30.000.000,00 (Trinta 
milhões de cruzeiros) . 

A Aplub Agro Florestal Amazônia S/A pretendia 
regularizar terras em uma das margens do rio de 
mesmo nome Carauari enquanto seus documentos 
de terras e a implantação de benfeitorias localizam as 
glebas em outra margem. 

Na época a Polícia Federal do Estado do Ama

zonas instaurou 17 inquéritos para apurar as irregula-

ridades nos registros de imóveis localizados nos mu

nicf pios de Boca do Acre, Lábrea, Tapauá, Borba, 

Novo Aripuanã, Carauari, Manacapuru, Canutama, 

Parintins e Manaus e conclui suas investigações as

severando que "A Procuradoria do Incra vai adotar 

medidas judiciais com o objetivo de obter a decreta

ção de nulidade e o cancelamento da matrícula e do 

registro dos títulos de propriedades incidentes em ter

ras federais, mediante o exame prévio de cadeias do

miniais sucessórias correspondentes, tenha sido 

constatada a existência de irregularidade dominial, 

reincorporando-as ao patrimônio da União." 

6.2 Situação Atual 
Quanto as correições extraordinárias foram rea

lizadas nos municípios de Caruari, Eirunepé, Envira, 
lpixuna, Juruá, ltamarati e Guajará (Calha do Rio Ju
ruá) ; comarcas de Boca do Acre e Pauinf; Canutama, 
Lábrea e Tapauá (Calha do Rio Purus e comarcas de 
Borba, Humaitá, Manicoré, Apuf e Novo Aripuanã 
(Calha do Madeira) , visando apurar as possf veis irre
gularidades existentes nos livros de registros imobi
liários. Sendo de maior urgência o caso de Lábrea, 
para a qual foram convergidos esforços. 

O Incra requereu o afastamento dos oficiais de 
registros Públicos das Comarcas de Canutama, Lá
brea, Tapauá, Novo Aripuanã e Pauinf porque foi 
constatada diversas irregularidades na emissão de 
certidões. 

Foram suspensos por um período de 60 (ses
senta) dias os seguintes escrivões, com objetivo de 
resguardar as investigações e para que os mesmos 
se abstenham de fazer quaisquer registros ou aver
bações nos registros cancelados: 

-·· 
lCoMARCA !ESCRIVÃES 

Uoão Bosco Marques de Souza Canutama 

!Antônio Luís Mendes da Silva ILábrea 

Francisco de Jesus Barroso da Síl 
~a Pauiní 

Geramilton de Menezes Wecl<ner !Novo Aripuanã 

ESCRIVÃES SUBSTITUTOS !COMARCA 

!Maria do Socorro Siqueira Freire rrapauá 

Erwin Rommel Godinho Rodrigues !Novo Aripuanã 



PROVIMENTOS: REGISTROS CANCELADOS 
----

BENEFICIADOS AREA ÁREA 
ORIGINAL TRANSF. 

(ha) (ha) 

Alfredo Praxedes de Olivei 
ra ~81.000 

Jacob Tempel da Costa 
Gadelha 100.000 

Adriano Campos 

fausto Pereira de Oliveira 

Francisco Nery de Medei 
os 

Hipólito de Queiroz Pinhei 
ro 595,2525 111.673 

Antônio Félix de Oliveira 18146 650.000 

Herdeiros de M.ª da Penha 
Said 1.442 485.000 

Omar Tupã Borges ??? 934.000 

""·-·----

Provi- LOCAL SERINGAIS mento 

k-
1 

n.º 
1/2001 Lábrea Seringai Águas Pretas 

n.º Lábrea 
Seringais li de Julho 

3/2001 Sta.Clemência 
1 

n.º4/2001 Pauini Seringai São Pedro 

n.º 
5/2001 Lábrea 

Data do 
Cancela-

mento 

12/10/78 

I, li e Ili 8
12/10/78 

25/07/78 

27/06/79 

1 
1 

Livro 

3-C-1 F. 
134/135 

3-C 166/167 

3-C-1 F. 
110/111 
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Benedito Francisco· de Oli 
~eira 

22.101 1976.857 
n.!! 

Pauiní Neirton Silvano de Oliveira 6/2001 

Dírio Ricartis de Oliveira 

in.!! 
Paulino de Almeida Lima 127.311 fl/2001 IPauiní 

Nasser Abrahim Nasser 15.098 li"\.º Lábrea 
B/2001 

n.2 
Mustaf Said 103.058 9/2001 ·Pauiní 

MANASA - Madeireira Na li"\.º 122.2451 1.572.47E Paulní icional S/A e Madeireira 10/2001 
Moss, lnd. Comércio e Ex 
jPOrtação S/A 

Seringais Quicihá e Parijós 1 e li 2s101na 

~eringal S. Romão 13103ne 

Camarú I, li e Ili, Humaitá, Canto da 
Fortuna, Alto da Firmeza, Montevidéo, 
Enseada do Furo, Sagrado Coração de 
Uesus, parte do Ser. Ermida Samuará, 
Bela Rosa, São Lourenço, Clariam e 
Pouca Demora 

Seringais Jupyra, Llz e Miry 

Seringais Caçadua, Santc 
~11oan9 

Fortaleza, 
!Antônio, São Sebastião 1 e li, S. Miguel, 
~. Francisco, Maçanã 1 e li, Mixiri, Se 
ruhiny, 

~-C-1 F. 
~9/40 

G-C-1 f. 
96/97 

3-C-1 

' 

3-0 

P-C-1 
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n.2 
'(??????? I???? 587.886 11/2001 Pauiní 

n.2 
Francisco Carlos de Souza ???? 1272.000 12/2001 Pauiní 

n.º 
???? ???? 170.000 13/2001 Lábrea 

n.2 
149.567 14/2001 Lábrea 

n.º 
IMustaf Said ~0000 1889.082 15/2001 Lábrea 

n.º 
I?????? 600 1356.437 16/2001 Lábrea 

?????? ???? 155.906 "·º 17/2001 jLábrea 

Recreio do 
~uarlã 

lpiranga, Serra Verde, 

Seringai Sampaio 

Uoão Bento 

República 

Seringais Colosso, Cecy, Sta. Haydeé, 
República, Aracy Sta. Cecília, S. Joa 
quim, Amparo, Europa, Paládio, Cavia 
na, Rio Branco 1 e li, Xingu, Boca de 
Moaco 1 e li e Jaracathia 

-

!Castanhal Grande, Sta. Fé e Porto de 
ICima 

Novo Natal 

13-C-1, 3-t< 
136/45 

13-C-1 

13-D, 2-G, 2- ! 
H 1 

1 

13-D, Mat. 
528 

13-C, Mat 
197/198 

13-C, Mat. 
~55, f. 
154/157 

3-A Mat. 352 
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~REA ÁREA 

l3ENEFICIADOS PRIGINAL TRANSF; Provimen-
.LO 

(ha) (ha) 

Família Cordeiro e Silva ???? 369.262 ra.2 18/2001 

Mustaf Said 17.560 n.21912001 
281.000 

Manoel Waldir Ávila Lima G56.436 Reg. Canc. 

Francisco Carlos de Souza ~72.000 Reg. Canc. 

Uacob Tempel da Costa 
~adelha 100.000 Reg. Canc. 

Ale & Irmão Reg. Gane. 

Nelson dos Santos Ale 100.000 Reg. Canc. 

Irmãos Ale 38.899 Reg. Canc. 

LOCAL SERINGAIS 

Pauinf Seringai Maripuá 

Pauiní Boca do Atucatiquini, Boa Vista, 
Aurora 1, li, Ili, Vi e V, Extrema, 
Salva Vidas e Tocantins 

ilábrea Seringai Castanhal Grande 

ilábrea 

Lábrea 

B. do 
Acre Seringai Maracaju 

B. do 
Acre Seringai Senápolis 

B. do 
~cre Seringai Sto. Antônio 

Data 

do 

Cancela-
mento 

10/10/79 

05/12178 

14/12/78 

01/08/78 

Livro 

~-De 2 

3-C, Mat. 31 

3A f. 89/90 

g. 
N 
o 
o ..... 

N 
00 

o 
o -N 
-.1 



B. do 
Vivaldo Duarte Souza 3.377 Reg. Canc. Acre Seringai Fazenda Cruzeiro 

José Antônio de Souza So 
brinho 2.321 Reg. Gane. Seringai Boa Esperança 

Francisco Ferrando de Fa 
rias 10.000 Aeg. Gane.· 

B. do 
Antônio Mariano Souza 10.000 Reg. Canc. Acre Seringai Lua Nova 14/02(18 

Augusto Ventura de Clivei B. de 
ra 152.859 Reg. Gane. J\cre Seringai Redenção 05/12(18 

Família Cordeiro e Silva 369.262 Reg. Gane. Lábrea Seringai Maripuá 

B. do 
Adalberto Cordeiro e Silva 311.738 Reg. Canc. Acre Gleba lnauhiny 

- -

Adalberto Cordeiro e Silva 587.866 Aeg. Canc. Lábrea Gleba Ypiranga 

OBS.: O Provimento n.9 02/2001 refere-se à requisição dos livros dos Registros de Imóveis e não a cancelamento de re
gistro de imóveis. 
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A situação das áreas nos Municípios de Lábrea 
e Pauinf encontram-se assim distribuídas: 

REGISffiOS CANCELADOS: ÁREAS 

~REATOTAL 
REGISTROS % EM RELAÇÃO 

IDO 
MUNICIPIO CANCELADOS ~ÁREA 

MUNICIPIO 

(ha) 
~ha) DO MUNICIPIO 

LÁBREA 6.699.300 3.431.763 61,22 

PAUINI 4.265.100 4.774.850 111,95 

TOTAL 10.984.400 8.206.613 74,84 

Segundo o relatório apresentado pela Correge
doria Geral de Justiça, datado de 4-4-2001 , foram 
apresentadas 31 (trinta e uma) irregularidades, po
rém resultaram correições em somente 18 (dezoito) 
delas, ante a impossibilidade de se detectar a real si
tuação de irregularidades. 

6.3 Conclusão 
Segundo levantamentos feitos, o relatório da 

Corregedoria aponta apenas 4 (quatro) dessas situa
ções como já regularizadas. Porém, com base na 
comparação dos relatórios do Sr. Gildo Ferraz com o 
da Ora. Marinildes, essas situações de regularidade 
passam a ser 6 (seis) , datando do ano de 78. 

Conforme relatório do Dr. Gildo Ferraz, datado 
de 1982, alguns outros casos ficaram pendentes, a 
saber: 

11 Aguanlando julgamenlo polo lllF: 

ENEFICW>OS 

S.butllo Dan1aa • 

~~~~~-i-~~-+-~~-i-~-i-~~~ 
1 
Nalson doe Santos Ale 

~rgoJamn 

057.()()2""""' 

Podro de Souza MUhomena 78.639 .. Ubrea 
~~~~~~f--~-J-~ 

ntõnio Gestrino de Melo 

1 k1 
2) Aguardando decisão do TRF 

anasa Madeireira Nacional S/A 

4.000 2.786.758 

3) O INCRA pediu cancelamento do seguinte registro, por suspeita de 
fraude: 

~~ 
ENEflClADOS RIGINAL ~SF. OCAL 

ha) (ha) 

267.866 ringal ~.apu 

4) Encaminhamentos leitos ao ITERAM: 

EA 

ila Amazônia 

Andrelino Lopes Arantes 

Adalberto Cordeiro e Silva 614.129 Pauiní 

* Terras alienadas a estrangeiros, principalmen
te asiáticos, para exploração de madeira de lei. 
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VII. Servidores Públicos 

Durante os trabalhos realizados por esta CPI foi 
detectado indício de que alguns Servidores Públicos 
de Órgãos Fundiários do Estado do Amazonas, como 
INCRA e SUHAB, tiveram participação ou facilitaram 
a grilagem de terras públicas na Amazônia. Alguns fo
ram ouvidos na condição de testemunha, outros 
como convidado, no entanto nenhum deles conseguiu 
provar sua inocência. 

Abaixo relacionaremos alguns casos que tive
ram nomes de servidores envolvidos de alguma for
ma. 

7.2 Daniel Ferreira da Silva 

O Desembargador Daniel Ferreira desempe
nhou o cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Jus
tiça do Amazonas no período aproximado de junho de 
1998 a junho de 2000, e o seu nome aparece envolvi
do no caso denominado "Rio Luna". 

Neste caso houve negligência do Senhor Daniel 
Ferreira, pois ele poderia ter cancelado os registros, 
visto que ele era o Desembargador Corregedor-Geral 
da Justiça do Amazonas neste período. No entanto o 
mesmo indeferiu o cancelamento com argumento de 
que os Tabeliães ou Oficial Registrador têm compe
tência para fazer os registros dos imóveis, disse tam
bém que o INCRA queria transformar a Corregedoria 
em órgão de prestação jurisdicional, ao querer decla
rar inexistentes registros de imóveis efetuados em 
cartórios do interior do Estado. 

O indeferimento do Corregedor Daniel Ferreira 
atrapalhou bastante os trabalhos do INCRA, quanto 
ao procedimento rápido e eficaz na regularização das 
falhas graves cometidas nos registros, assim como na 
anulação das sentenças do antigo Tribunal Superior 
de Recursos. Fato que obrigou o INCRA a ingressar 
na Justiça pedindo o cancelamento dos referidos re
gistros. 

Outro caso refere-se ao caso que diz respeito à 
desapropriação de glebas, no Município de Pauinf, 
pertencentes ao senhor Mustaf Said onde contêm vá
rios indícios de irregularidade, tal como o alargamen
to de glebas, além do pedido de desapropriação de 
21 glebas, com a justificativa da implantação de um 
projeto extrativista, onde iria beneficiar 436 famílias 
de seringueiros, o que não ocorreu até o momento. E 
apesar de todos os indícios de irregularidade o Se
nhor Daniel Ferreira, Corregedor-Geral do T JA na 

época, indeferiu o pedido do Incra de cancelamento 
de matrícula de alguns desses imóveis. 

7.2 Jacinto Bottinelly 

O Senhor Jacinto Botinelly aparece envolvido 
no caso "Rio Luna". Esse caso diz respeito às senten
ças de usucapião e demarcatória que foram legaliza
das nos anos 70, assinadas por juízes do interior do 
estado. O referido caso tinha várias irregularidades, 
como a duplicidade de registros em cartórios de dife
rentes Comarcas, alargamento dos lotes e a venda 
ilegal das glebas para estrangeiros. 

Comprovada a irregularidade do caso, o antigo 
Tribunal Federal de Recursos anulou a sentença me
diante Processo Ex-Ofício nº 32.372. 

Mesmo com todas as evidências de irregularida
de o Sr. Jacintho Botinelly, Procurador do lfam à épo
ca, averbou a sentença no Livro Fundiário nº 88, con
forme Parecer nº129/97 PJ/lfam, de 21-7-97. 

O mais grave foi que, ignorando a sentença do 
Tribunal Federal de Recursos, o Sr. Botinelly se "es
queceu" da causa que ele próprio advogou def enden
do o Estado do Amazonas, no caso da sentença de 
usucapião e retificação que terminou beneficiando à 
Aplub Agro Florestal Amazônia S/ A. 

Outro caso que envolve o Senhor Botinelly está 
relacionado ao parecer favorável à desapropriação de 
mais de 139.000ha, de 21 glebas, todas localizadas 
no município de Pauiní, pertencentes ao Senhor Mus
taf Said, com a justificativa da implantação de um pro
jeto extrativista para beneficiar 436 famílias de serin
gueiros. No entanto, até a presente data, nenhuma fa
mília foi assentada no local. Com este parecer o que 
era ilegal, transforma-se em legal. E em 29-7-98, o 
lfam, amparado por este parecer, expediu a Certidão 
nº 603/98, constante na matrícula 234, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Pauiní, legalizando a desapro
priação. 

VIII. ESTRANGEIROS 

O trabalho desenvolvido por esta CPI detectou 
muitas irregularidades quanto à ocupação das terras 
públicas na Amazônia e dentre essas irregularidades 
foi constatada a presença de estrangeiros na região. 
No Amazonas, identificamos que o principal estran
geiro possuidor de terras no estado é o holandês Ge
rardus Laurentius Joseph Bartels, que juntamente 
com sua esposa a Senhora Mônica Janette Bartels, 
também holandesa, adquiriram várias glebas no mu-
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nicípio de Barreirinha, que posteriormente transferi
ram esses lotes para a empresa Eco Brasil Holan
da-Andirá Ltda. de sua propriedade, infringindo dessa 
forma a lei que regulamenta a aquisição de terras bra
sileira por estrangeiros. 

O artigo 190 da Constituição Federal prevê limi
tações para a aquisição ou o arrendamento de propri
edade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira. 
"Art. 190. A Lei regulará a aquisição ou o arrendamen
to de propriedade rural por pessoa física ou jurídica 
estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão 
de autorização do Congresso Nacional." 

Tais restrições estão disciplinadas pela Lei nº 
5.709, de 1971, que foi regulamentada pelo Decreto 
nº 74.965, de 1974, que dentre outras normas estabe
lece: 

"Art. 1 º O estrangeiro residente no 
País e a pessoa jurídica estrangeira autori
zada a funcionar no Brasil só poderão ad
quirir imóvel rural na forma prevista neste 
regulamento. 

§ 1 º Fica também sujeita ao regime es
tabelecido por este regulamento a pessoa 
jurídica brasileira da qual participem, a qual
quer título, pessoas estrangeiras, físicas ou 
jurídicas, que tenham a maioria do seu capi
tal social e residam ou tenham sede no ex
terior." 

Tal aquisição deve ser objeto de escritura pú
blica. Os imóveis deverão ser destinados a projetos 
agrícolas, pecuários, industriais ou de colonização, 
vinculados aos objetivos estatutários das empresas, 
que deverão ser apresentados ao órgão competente 
acompanhado da documentação prevista em lei, 
além disso, esses projetos devem ser aprovados 
pelo Ministério da Agricultura, ouvido o órgão federal 
competente. 

No entanto, mesmo com toda a legislação vi
gente, existem várias suspeitas, por parte dos órgãos 
responsáveis, de que a venda de terras a estrangei
ros tem como objetivo criar uma barreira em volta da 
região amazônica que, no futuro, não possa ser con
testada. 

Um dos casos que estão sob suspeita é o das 
glebas Seringai Palhal, em Canutana, no Amazonas, 
e a área denominada Lisboa, no município de Novo 
Aripuanã, também no Amazonas. 

Outro caso grave é o relacionado à empresa 
Eco Brasil Holanda-Andirá Ltda., pertencente ao Sr. 

Gerardus Laurentius Joseph Bartels e sua esposa 
Mônica Janette Bartels, ambos holandeses, este se
nhor e sua esposa registraram no Cartório de Regis
tro de Imóveis da Comarca de Barreirinha, Estado do 
Amazonas, onde é Oficial a Senhora Valdéa Maria 
Costa da Silva, vários imóveis perfazendo um total de 
mais de 360.000.000m2, que motivou uma ação po
pular, movidos pela Deputada Federal Vanessa Graz
ziotin e o Deputado Estadual Eronildo Braga Bezerra, 
ambos do PCdoB do Amazonas. 

Os módulos rurais são estabelecidos na Instru
ção Especial/lncra/nº 50, de 26 de agosto de 1997, 
para cada região, que classifica o Município de Barre
irinha como Microrregião AM 011 , Zona Típica de Mó
dulo - ZTM C1 , correspondente a 55ha. 

Desta forma, estando as terras conjuntamente 
em nome dos dois, na condição de marido e mulher 
casados em comunhão de bens, só lhes seria permiti
do adquirir 50 módulos de 55ha, num total de 
2.750ha. 

Diante dos fatos é preciso que esta CPI envie as 
evidências da presença de estrangeiros em nossa re
gião aos órgãos de Defesa Nacional, com o objetivo 
de investigar com aprofundamento tais posses, a fim 
de que a soberania do país e, principalmente da re
gião amazônica, seja salvaguardada. 

RELATÓRIO DO ESTADO DO PARÁ 

1 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO 
ESTADO DO PARA 

1.1 - Origens Históricas da Ocupação de Ter
ras Públicas 

Na qualidade de relator da Comissão Parlamen
tar de Inquérito encarregada de apurar a ocupação 
das terras públicas na Amazônia, julgamos de funda
mental importância fazer inicialmente uma breve re
trospectiva histórica dos fatos que concorreram, dire
ta ou indiretamente, para a dramática situação fundiá
ria atualmente existente no âmbito do território do 
Estado do Pará. 

Quando a Constituição Republicana de 1891, 
impelida pela famosa e discutida emenda Júlio de 
Castilhos (art. 64) , transferiu as terras devolutas do 
domínio federal para o estadual, provocou, como con
seqüência natural, em algumas unidades federativas, 
inclusive no Pará, uma verdadeira lacuna no processo 
de regularização fundiária, decorrente da falta de in
fra-estrutura administrativa e recursos para assumir a 
sistemática implantada pela Lei nº 601, de 18-9-1850, 
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e seu Regulamento, baixado com o Decreto nº 1.318, 
de 30-1-1854, que se propuseram a disciplinar a ocu
pação desordenada das terras públicas, existente 
desde a extinção do regime sesmaria! em 1822. Por 
esses diplomas legais, de inegável importância para 
o ordenamento jurídico-fundiário brasileiro, os titula
res de ocupações consolidadas, depois de regis
trá-las nas respectivas Freguesias ou Paróquias (Re
gistro Paroquial) , poderiam requerer a demarcação 
das terras ocupadas e a conseqüente transformação 
da posse em domínio, por meio do procedimento es
pecial da legitimação. Restaurou-se também a com
pra e venda como processo aquisitivo normal, embo
ra prestigiando a ocupação efetiva e a morada habitu
al, limitando os excessos de área e tornando obriga
tório os registros, estes inicialmente feitos - como já 
se disse- nos famosos "livros do vigário", até porque 
as antigas igrejas do interior funcionaram, em época 
remota, como as primeiras repartições de terras do 
Estado. 

Apesar da precariedade de tais assentamentos, 
toda a legislação estadual de terras, inspirada na Lei 
Imperial, desde o Decreto nº 410, de 8 de outubro de 
1891 , respeitou os chamados "registros paroquiais" 
ou "do vigário", tanto que, acolheu-os efetivamente 
em seu texto, possibilitando a legitimação das áreas 
assim registradas. E nem poderia ser de outra forma, 
eis que tais registros, realizados em época anterior à 
existência dos livros de registros das Intendências 
(criados a partir de 1891) , constituíam o único cadas
tro fundiário então disponível. 

Desde 1891, portanto, os requisitos da demar
cação, ocupação e pagamento do preço da terra sem
pre foram indispensáveis para a obtenção do domínio 
de determinada área de terras cuja posse já houvesse 
sido contemplada com o respectivo registro do título, 
fosse ele ef atuado pelas antigas paróquias, pelas Inten
dências Municipais ou, em fase mais recente, pelas Se
cretarias de Governo. Mas, lamentavelmente, poucos 
ocupantes assim procederam. A grande maioria limi
tou-se a ficar com os títulos de posse, sem qualquer ou
tra providência. Segundo as estimativas mais otimistas, 
nem 10% dos imóveis assim titulados foram medidos e 
demarcados. Não se emanciparam, conseqüentemen
te, com direito ao reconhecimento de domínio pleno, 
90% dos imóveis originados de tal tttulação, que che
gam a atingir cerca de 50.000 (cinqüenta mil) documen
tos dessa natureza. 

Embora esses títulos jamais tenham outorgado 
domínio aos seus detentores, foram levados, na sua es
magadora maioria, ao registro imobiliário e acolhidos 
sistematicamente no Livro nº 3, destinado pela antiga 
legislação dos Registros Públicos precisamente às 
Transcrições das Transmissões de propriedade. Apesar 
da flagrante insuficiência e precariedade dos dados 
contidos na descrição das áreas desses títulos, referi
dos imprecisamente a acidentes geográficos ou a medi
das arcaicas, eles foram quase sempre registrados com 
dimensões superiores aos limites máximos permitidos 
no procedimento legitimatório, ou seja, com milhares de 
hectares que, mesmo legalmente pertencentes ao pa
trimônio devoluto estadual, passaram ilicitamente ao 
domínio particular e, a partir daí, desencadearam su
cessivas transações, do mesmo modo que foram leva
dos a inventários, partilhas ou adjudicadas, servindo in
clusive a numerosas práticas fraudulentas, como ocor
reu no caso do conhecido episódio apurado por esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, em que uma figura 
de mera ficção, Carlos Medeiros, foi utilizada por uma 
quadrilha de grileiros para esbulhar inicialmente, num 
só golpe, cerca de 12 milhões de hectares pertencen
tes ao povo paraense, aproveitando-se não só da pre
cariedade descritiva desses documentos, como tam
bém da ausência de um controle rigoroso por parte do 
Poder Público sobre os assentamentos realizados pelos 
Cartórios de Registro de Imóveis em quase todos os 
municípios do imenso território do Pará, segundo maior 
estado do Brasil, com mais de 125 milhões de hectares. 

Aliás, as freqüentes notícias veiculadas nos 
principais jornais e revistas de circulação nacional, 
têm denunciado as mais escandalosas práticas de 
grilagem de terras públicas, muitas das quais com a 
participação dos próprios serventuários de registros 
públicos e, às vezes, sob a inércia da Corregedoria 
de Justiça do Estado, como ocorreu recentemente 
no conhecido episódio registrado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a exis
tência de irregularidades praticadas por integrantes 
do Poder Judiciário, analisando o caso da condena
ção bilionária sofrida pelo Banco da Amazônia SI A 
(BASA) , quando consignou em seu relatório final o 
seguinte: 

'Vale destacar que a ausência de um controle ri
goroso sobre os assentos do Cartório de Registro de 
São Miguel do Guamá criou uma desorganização no 
seio da dominialidade fundiária da região. Todavia, 
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essa situação retratada não é privilégio do fundiário 
referido cartório: ela está disseminada por quase to
das as regiões do Pará. Amazonas. etc. Recentemen
te, foram divulgados pelos meios de comunicação o 
caso de uma fraude, com cerca de 4, 7 milhões de hec
tares, no Cattório de Registros de Altamira (PA) , envol
vendo a empresa lncenxil, do Paraná. Este caso ense
jou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquéri
to por parle da Assembléia Legislativa do Estado do 
Pará, em 10-5-99, denominada 'CP/ da Grilagem: para 
investigar, no prazo de 90 dias, grilagem de terras, tra
balho escravo, pistolagem, etc." 

Abordando a grave questão das fraudes nos re
gistros imobiliários, em palestra proferida no 1 Ciclo de 
Estudos de Direito Imobiliário, promovido pelos Conse
lhos Federal e Regional de Corretores de Imóveis, em 
1 O de maio de 1980, o ilustre jurista paraense Prof. Otá
vio Mendonça, fez as seguintes afirmativas: "Infelizmen
te, e com louváveis exceções, registrou-se tudo quanto 
se quis nos Cartórios da Amazônia. O Decreto nº 
4.857/39, que disciplinava os registros públicos até 
1976, quando entrou em vigor a Lei nº 6.015n3, pres
crevia que no livro 3 apenas seriam inscritos os atos 
transmissíveis da propriedade, enumerando a natureza 
e o objeto desses atos (arts. 237 e 239) . Nesse aspecto, 
a legislação atual nada inovou, salvo transferir o registro 
das transmissões para o livro 2 e criar para cada imóvel 
uma folha própria, com a matrícula inicial e as averba
ções posteriores (art. 173 e segs.) . É certo que tanto a 
lei antiga como a nova, aceitam como documentos re
gistráveis as "certidões" extraídas de processos (art. 
237, d, do Decreto nº 4.857, e 222, da Lei nº6.015). Tal 
expressão não parece, contudo, abranger as certidões 
administrativas que, fornecidas criminosamente, tantas 
vezes ensejaram transcrições fraudulentas. Porém, 
existem no Código Civil dois dispositivos que, combina
dos àqueles, não raro legitimaram, na aparência, a falsi
dade do registro. Trata-se dos arts. 137e138. O primei
ro equipara as certidões judiciais aos documentos em 
original. O segundo confere força idêntica às certidões 
extraídas por oficial público de instrumentos lançados 
em suas notas. Explica-se então, o jogo que permitiu 
tantos registros sem título hábil. Bastava que se obtives
se certidão administrativa de uma compra inexistente, 
majorada ou deslocada, registrando-a previamente no 
Cartório de Títulos e Documentos, para levar, em segui
da, a certidão desse registro a um serventuário do inte
rior, desonesto ou ignorante, e dele conseguir a transcri-

ção no livro 3. Independente dessa manobra, e sem 
qualquer astúcia, também foram registrados no livro 3 
talões de impostos, títulos de posses não legitimadas, 
contratos de arrendamento com prazo vencido, recibos 
de benfeitorias, documentos de pessoas falecidas sem 
as formalidades de testamento nem de inventário, as
sim como simples licenças estaduais ou municipais de 
exploração precária e transitória." 

Diante das brilhantes considerações feitas pelo 
conceituado mestre é forçoso admitir que o registro 
imobiliário, tornado obrigatório pelo Código Civil, des
de 1917, para transferir a propriedade e ao qual se 
concedeu a presunção de legitimidade, tornou-se, 
muitas vezes, vítima de sua própria força probante, 
transformando-se no alvo predileto de pessoas ines
crupulosas para a prática das fraudes fundiárias na 
Amazônia e particularmente no Pará. 

De igual modo, outros fatores também contribuí
ram decisivamente para a formação do alarmante 
quadro que ora retrata a situação fundiária do Estado 
do Pará. A abertura das grandes rodovias, a partir de 
1960, principalmente a Belém-Brasília, estrada que 
serviu como elo daquele estado com o resto do Brasil, 
tirando-o do isolamento a que estava relegado, gerou 
a atração de capitais do eixo Centro-Sul do País que 
para lá acorreram em busca de terras férteis e bara
tas, ao lado da extensão dos incentivos fiscais, por 
meio da Sudam, a partir de 1966, aos empreendimen
tos rurais, embora gerando incontáveis benefícios, 
causaram ao Estado do Pará o volume de problemas 
que resultam fatalmente da ocupação desordenada, 
da titulagem imperfeita e da valorização galopante 
das terras, despertando a cobiça de aventureiros que 
foram para aquela região em busca do lucro fácil, 
aproveitando-se da frágil estrutura dos órgãos públi
cos, para deles obter todos os tipos de papéis fraudu
lentos. É lamentável constatar, hoje, que na maioria 
das vezes não houve qualquer preocupação por parte 
da Sudam na análise da situação dominial das áreas 
adquiridas e envolvidas nos projetos por ela aprova
dos, e nem o cuidado de saber sobre a existência ou 
não de posseiros, o que ensejou o surgimento dos pri
meiros conflitos pela posse e uso da terra no meio ru
ral paraense. 

Aliada a esta corrida, a errônea compreensão 
por parte do Governo Federal de que a Amazônia era 
um enorme espaço vazio, determinou que aquela re
gião passasse a ser considerada como a última fron-
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teira de recursos a ser explorada, segundo os precei
tos econômicos do grande capital, que nela via a vál
vula de escape às tensões sociais geradas em outras 
partes do País, onde a arcaica estrutura fundiária já 
consolidada e não combatida, atuava como forte fator 
de expulsão de grandes levas de camponeses à pro
cura de novas terras e que para a Amazônia são dire
cionadas com o estímulo do próprio Governo, criando 
o maior projeto de colonização do mundo, a partir da 
abertura da Transamazônica. 

A construção de novas estradas federais e/ou 
estaduais intensificou, por outro lado, o processo de 
imigração de pequenos produtores rurais, principal
mente para a região sudeste do Pará, assim como a 
descoberta da enorme potencialidade mineral da re
gião, resultou na atração de grande número de em
presas mineradoras que passaram a ocupar extensas 
áreas públicas, acarretando, também, essas duas cir
cunstâncias, o surgimento de graves conflitos com 
posseiros e índios, que resultaram em perdas valio
sas de vidas humanas. 

Os sucessivos governos do estado a tudo assis
tiam inertes. E, nas poucas vezes em que procuraram 
servir como mediadores, tentando disciplinar o já caó
tico panorama fundiário paraense, quase sempre via
bilizaram os interesses concentracionistas, ao permi
tirem concessões e doações de terras e ao alienarem 
áreas públicas com enormes dimensões, promoven
do, com tais ações destituídas de qualquer planeja
mento, uma crescente desagregação nas estruturas 
fundiárias anteriormente existentes. A falta de cora
gem em atacar e alterar as regras da política dos in
centivos fiscais; a ausência de um zoneamento 
agro-ecológico capaz de direcionar a melhor ocupa
ção das terras no Pará; a falta de uma política agrária 
e agrícola, w lado da omissão e mesmo cumplicida
de de alguns membros do Poder Judiciário no exame 
e encaminhamento de processos envolvendo o apos
samento de terras públicas, são fatores que contribuí
ram para o agravamento do clima de tensão social da 
região. 

Esse quadro geral foi agravado, ainda mais, pela 
edição do Decreto-Lei nº 1.164, de 1° de abril de 1971, 
ao serem declaradas indispensáveis à segurança e de
senvolvimento nacionais e, em conseqüência, transferi
das para o domínio da União, na forma do art. 4°, 1, da 
Constituição Federal vigente à época, as terras devolu
tas situadas na faixa de 1 OOkm de cada lado do eixo das 

rodovias federais construídas, em construção ou sim
plesmente projetadas, tomando-se para referência, 
quanto aos trechos ainda não executados, o planeja
mento feito pelo Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER) . Tal transferência, no Pará, abran
geu cerca de dois terços de seu território, reduzin
do, assim, maciçamente os limites de atuação do 
órgão fundiário estadual, o lterpa, criado em 1975, 
que vinha procurando imprimir uma política de 
combate aos usurpadores de terras públicas. 

As repercussões negativas desse ato do Poder 
Central podem ser constatadas até hoje em quase 
todo o território paraense, quer pela ausência de uma 
política de atuação conjunta e uniforme entre os di
versos órgãos federais e estaduais responsáveis pelo 
trato das questões fundiárias, quer pela inexistência 
de um único sistema de cadastro, circunstância que 
facilitou, em muito, a proliferação de grilagens, trans
ferências fraudulentas, esbulho de terras indígenas, 
invasões e destruições de áreas de preservação am
biental. 

Posteriormente, diante do fracasso das políticas 
adotadas na região, mais uma vez o Governo Federal 
interveio, em 1980, criando o Grupo Executivo das 
Terras do Araguaia Tocantins (GETAT) , com o objeti
vo de tentar agilizar as ações fundiárias na região sul 
do Pará, porque o Incra se mostrara incompetente 
para tal. Mais uma vez a tentativa não logrou êxito. Ao 
priorizar a regularização fundiária como instrumento 
capaz de promover a paz no campo, o Getat, ao con
trário, limitou-se a ratificar a contraditória estrutura da 
concentração da terra, agravando o problema e con
tribuindo, desse modo, para a proliferação das causas 
que lamentavelmente colocaram o Pará na triste con
dição de campeão nacional de conflitos possessórios. 

1.2. Apuração dos Fatos 

Feitas essas considerações iniciais, relaciona
mos, a seguir, por ordem cronológica dos respectivos 
depoimentos, as pessoas convocadas por esta CPI, e 
cuja participação, ao lado da volumosa documenta
ção reunida sobre o assunto, contribuíram decisiva
mente para o conhecimento das causas que determi
naram o confuso processo de ocupação das terras 
públicas no Estado do Pará. 

Dia 9-5-2000, às 14h45: 

CÂNDIDO PARAGUASSU ELLERES - Pro
fessor de Direito Agrário e Fundiário; e 
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LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Jor
nalista 

Dia 16-5-2000 às 14h54: 

POLICARPO JUNIOR - Jornalista da 
revista Veja. 

Dia 18-5-2000 às 10h05: 

SEBASTIÃO AZEVEDO - Procurador 
Geral do Incra; MARCELO AFONSO SILVA
Diretorde RecursosFundiáriosdo Incra; e 

EDUARDO HENRIQUE FREIRE - Dire-
torde Cadastro Ru raldo Incra. 

Dia 25-5-2000 às 10h12: 

CÂNDIDO PARAGUASSÚ DE LEMOS 
ELLERES - ProfessordaUniversidadeFede
ral do Pará; e 

OTÁVIO MENDONÇA - Professor da 
UniversidadeFederaldoPará. 

Dia 25-5-2000 às 16h28: 

CARLOS ALBERTO LAMARÃO 
CORR~A - ProcuradordoEstadoediretordo 
DepartamentoJu rídicodo lterpa; 

FElÍCIO DE ARAÚJO PONTES 
JÚNIOR-Procu radorda Repú blica/PA; 

AIRTON FALEIRO - Presidente da Fe
de raçãodos Trabalhadores Ru raisdoPará; 

LÚCIO FLÁVIO DE FARIA PINTO - Jor
nalista; 

RONALDO BARATA-Advoga do e atuai 
presidentedo ITERPA; e 

UBIRATAN GAZETA - Procurador da 
República/P A. 

Dia 26-5-2000 às 9h32: 

DULCE NAZARÉ LEONCY - Ex-presi
den te do lter pa; 

EDUARDO MODESTO - Ex-vereador 
de Alta mira; 

CARLOS FERNANDES XAVIER - Pre
sidentedaFaepa; 

MARIA DE NAZARETH BRABO DE 
SOUZA - Desembargadora Corregedora-Ge
ral do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 
e 

DARWIN BOERNER JUNIOR - Supe
rin tendente do Incra no Pará. 

Dia 26-5-2000 às 15h09: 

MARIA DAS GRAÇAS MALHEIROS 
MONTEIRO - DelegadadePolfciaemSanta
rém; 

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA -
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de 
São Félix do Xin gu; 

ANTONIO MARIA SARMENTO PINTO 
- Oficial do Cartório de Registro de Imóveis 
deVizeu; 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA 
MACHADO - Escrevente do Cartório de Re -
gis tro de lmó veis de São Miguel do Gu a má; 

RAIMUNDO CORR~A DE ALMEIDA -
Escrevente do Cartório de Registro de lmó ve
is de lga rapé-Mirfm; 

ODIR SIMEÃO MAIA DOS SANTOS -
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de 
Moju; e 

KLESTER CAVALGANTE -Jornalista. 
Dia 6-6-2000 às 15h11: 
MAURÍCIO BENEDITO BARREIRA 

VASCONCELOS - Superintendente da Su
dam; 

FLORA VALLADARES COELHO - Pre
si dente do Basa; e 

CONSTANTINO CRONENBERGER 
MENDES - GerentedeFundosFiscaisdoFi
nam. 

Dia 17-10-2000 às 15h09: 
ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -

Tabelião do Cartório do 3° Off cio de No tas de 
Belém'PA; 

MARIA SILVIA MONTEIRO DO 
AMARAL-Advoga da; e 

GLAUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Advogada. 

Dia 9-11-2000 às 17h37: 
FLÁVIO TITAN VIEGAS. 
Dia 10-11-2000 às 10h: 
LUIZ GASPAR VILELA MACHADO; 
ISMAR JOSÉ DA SILVA; 
ELIELSON AYRES DE SOUZA- Pro cu

rador do lbama; e MARIA DO SODORRO -
Carto rá ria de São Fé lixdo Xingu. 

Dia 10-11-2000 às 14h53: 
MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKET -

Pre si dente da OAB/PA; 
ALOISIO AUGUSTO LOPES CHAVES -

Ex-presidentedoBanparáS/A; 
NELSON FIGUEIREDO RIBEIRO -

Ex-presidentedoBanparáS/A; 
MARIO RAMOS RIBEIRO - Presidente 

do Ban pará S/ A; e 
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ROSA CRISTINA GIOIA SANTOS -
Ex-procu radoradeCarlosMedeiros. 

Dia 21-11-2000 às 15h12: 

MARINHO GOMES DE FIGUEIREDO -
Fazendeiro, adquirente de áreas de Carlos 
Medeiros. 

1.3. QUESTÃO "CARLOS MEDEIROS" 

Conforme os dados coligidos por esta CPI, 
desde a me ta de da·dé cada de 70, o Estado do Pará 
vem sendo vítima de um crescente este li o na to fun diá
rio por parte de uma verdadeira quadrilhadegrileiros 
que já se apossou de uma vasta extensão de terras 
públicas, que pode vir a somar originariamente cerca 
de 12 milhões de hectares, o equivalente a mais de 
1 % (um porcento) de todo o imenso território nacional 
e quase 10% (dez porcento) da dimensão do Esta do 
do Pará. Por intermédiodemeiosescusos,massem
prerecorrendoadiversasformasdemanobrasfraudu
lentas, tal quadrilha vem agindo, até hoje, na grande 
maioria dos 143 (cento e quarenta e três) municípios 
paraenses, procurando apoderar-se de terras do do
mínio tanto do Esta do do Pará quanto da União Fede
ral, nesses golpes provavelmente contanto com a co -
nivência de servidores públicos dos mais variados ní -
veis de atuação funcional dos três poderes institucio
naish Executivo, LegislativoeJudiciá rio. 

A origem desse atenta do, um dos ma i o res já per
petra doscontra opa tri mô nio público do Esta do do Pará, 
remontaaumaCartadeAdjudicaçãopassadaemfavor 
de um personagemdenominadoCarlosMedeiros, ex
traída dos autos do inventá rio dos bens supostamente 
deixados por falecimento de Manoel Fernandes de 
Souza e ManoelJoaquimPereira. Nesteinusitadodo
cumento, são relacionados, de maneira ambígua, nu -
merososimóveisruraislocalizadosemdiversosmunicí
piosdointeriorenaprópriacapitaldoEstado,envolven
do áreas que, a julgar pelas extensões descritas nos 
inúmerosdocumentoschegadosaoconhecimentodas 
autoridadespúblicas,devematingiratualmentemaisde 
35 milhões de hec ta res, con si de ran do o longo período 
dequa se 26 (vinte e seis) anos, já decorri dodesdeo iní
cio das atividades criminosas dos responsáveis por 
esseviolentoassaltoaopatrimôniofundiárioparaense. 

Tal pilhagem foi possibilitada por uma sentença 
pro la ta da em 1 ºde ju lho de 1975, pelo então juiz da 2ª 
Vara Cível da Capital Armando Bráulio Paul da Silva, 
atas ta do da ma gis tra tu ra pela prática de tantas outras 
irregu la rida desco metidas. O citado juizdefe riu o pedido 
de abertura do inventário, promovendo a legitimação 
dos supostos direitos dominiais alegados, violentando 

completamenteosrequisitosestabelecidosnaslegisla
ções federal e esta du ai para que se operas se ale gi ti
ma ção das áreas cobertas com me rostí tu los de posse, 
muitosdosquaisoriginadosdeCartasdeSesmarianão 
Confirmadas. 

lgno rou, portanto, aquele ma gis tra do, os seguin
tespressupostosessencia is: 

a) ausência de terceiros com ocupa
ção efetiva, sem impugnação, por mais de 
um ano e um dia, a ser apura da por meio de 
visto ria judicial; 

b) comprovação das respectivas cadei
assucessó rias; 

c)demarcaçãojudicialouadministrativa, 
esta última auto ri za da e fis ca li za da pelo Esta
do; 

d) existência de títulos definitivos medi
ante os quais as terras tivessem sido des
membradasdopa trimônio públicoestadual; 

e) chamamento do Estado e da União 
para ma ni festa remou não seus in teres ses na 
lide; 

f) necessidade de manifestação do Mi
nistério Público Estadual,naqualidadedefis
cal da lei. 

Decidin doàmargemdetaispressu postos, a de
cisão do juiz representou uma violação aos mais ele -
menta res princípios da lei proces suai, pre tendendo, na 
realidade,favoreceraosinteressesescusosdaquadri
lha, sob o pretextoda"legitimação"que,segundoele, 
teria se operadoapartirdaleinº 601, de 1850, bem 
como por suposta decisão proferida em 7 de agosto 
de 1920, de autoria do Dr. Napoleão Borges Simões 
de Oliveira, então Juiz de Oi rei to da Comarca de Alta
mira. O processo a que se refere essa decisão nunca 
foi localizado e dele nin guém tem no tí eia, a não ser o 
be nevo lente Juiz Armando Bráu lio Paul da Silva. 

Mesmosabendoqueodomíniodasterrasperten
ciaao Estado do Pará, já queostítu los de posse, tantas 
vezes invoca dos e nunca exibi dos, eram meros títulos 
precá riosdeocu pação, quenãoconferiamodomínio, o 
Juiz Armando Bráu lio PauldaSilvanãohesitou em re
conhecer a pro pri e da dedes sas terras emfa vordos 
inventariados. 

Tãoab surda quanto irrespon sá veldeci são profe
ridaporaquele Magistrado, causou in clusivejustificável 
indignação porparteda ilustre Procurado radeJustiça 
do Esta do do Pará, Dr" Wan da Luczynski, que as sim se 
ma ni fes tou em um trecho de seu bri lhan te pa re cer exa-
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radonosautosdosembargosdeclaratóriosinterpostos 
porCarlosMedeiroseoutros: 

'T ai sentença se não for uma fraude é um dos ma i
o res des respeitos que um Ma gis tra do pode ter pelo Po
der que representa ou a maiordemonstração de des -
preparo técnico para oexercf cio das nobres funções da 
Magistratura. 

Não honra tal sentença a Ma gis tra dos de igual en
vergadura que atuam nomes mo Tribuna/ e nasci ta das 
Comarcas, Ma gis tra doses ses que têm cons ciên eia de 
queoPoderJudiciárioéoúltimoemaiorba/uartedade
fe sa dos direitos dosei da dãos." 

Verifica-se, assim, que a Carta de Adjudicação 
passa da em ta vorde Carlos Me dei ros foi um marco ini
ciai das ir regularidades come ti das com o pro pó si to de 
ta vo receràquadri lha degri lei ros, emdetrimentodopa
tri môniopú blicoestadual. Depossedessedocumento, 
partiu o per sona gem, que hoje se sabe fictício, Carlos 
Medeiros,sempreatravésdeprepostoseprocuradores, 
nunca pessoalmente, para efetuar vendas a terceiros, 
negociandoáreasdetodosostamanhoseespalhando, 
dessa forma, novosdocumentosfra u du lentos, capazes 
deprejudicarposseirostradicionaiseproprietáriosesta
belecidos em seus imóveis regularmente adquiridos, 
além dele si o naro pa trimôniodos para en ses. 

Após transitar em julgado a sentença proferida 
pelo então Juiz Armando Bráu lio Paul da Silva, osau tos 
to ramarquivados noCartó rio RuiBa rata, de onde te ri
am sido extra vi a dos em 8 de setembro de 1981. 

Em 9 de julho de 1984, o personagem Carlos Me
dei rosrequereu,pe rantea~ VaraCíveldaComarcade 
Belém, ares tau ração dos autos de inventá rio dos bens 
supostamentedeixadosporfalecimentodeManoelFer
nandesdeSouzaeManoelJoaquimPere ira. Essepedi
do foi reitera do peloci da dão Ma ri nhoGo mes de Fi gue i
re do (hoje já faleci do), que àquela altu rajá havia ad qui
ridograndesextensõesde áreas suposta mentetrans fe
ridas a CarlosMedeiros. 

Em 4 de junho de 1993, a Dr" Rosa Ma ria Celso 
Portu galGu e i ros, entãoJu íza de Di reitoda2ª Vara Cí
vel da ComarcadeBelém(hojedesembargadora),jul
gou pro cedente o pedi do deres tau ração dos autos do 
inventárioquehaviamsidoextraviados,determinando, 
ainda,oregistrodetodasasáreasadquiridaspelocida
dão Marinho Gomes de Fi gue ire do, por com pra feita a 
Carlos Medeiros. 

lnconformadocomtãoabsurdadecisão,oEstado 
do Pará, por meio do Instituto de Terras do Pará ( 
ITERPA),órgãoresponsávelpelapolíticaagráriapara
ense, interpôs recurso de Apelação, alegando, dentre 
outrosmotivos,quenãohaviasidocitadoparamanifes-

tar seu in te res se na lide, domes mo modo que também 
nãofoicitadaaUniãoFederalenemouvidooMinistério 
Público, apesar de inúmeros imóveis se acharem sob 
jurisdição do Incra, por força do Decreto-Lei rf 
1.164171. 

Por meio do Acórdão nº 26.337, de 9 de fe verei
ro de 1995, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Esta do do Pará, deu pro vi men to à Apelação Cível 
interposta pelo lterpa, de ela randoanu lidadedospro
cessosde inventá rio e de legitimação de posse (ane
xo ao prime i ro), bem como da resta u ração dos autos 
daquele inventário, que haviasidojulgadofavoravel
mentepelaentãoJu f za(hojeDesembargadora) Rosa 
MariaCelsoPortugalGueiros.Adecisãoda2ªCâma
ra Cível foi motiva da pela tal ta de citação does ta do e 
pela não-intervenção do Ministério Público, este na 
qua li da de de tis cal da lei. 

Vale aqui transcrever que ao lado do recurso de 
apelação interposto pelo lter pa, o Esta do do Pará for
mulou, ainda, pela Procuradoria-Geral do Estado, em 
28 de abril de 1995, um ProtestoJudicialvi san doares
salvadeseusdi re itoscon traopersonagemCarlosMe
dei rosesuces so resaqualquertítu lo, coma fina lida de 
de prevenir terceiros de boa-fé, nas operações envol
vendoimóve isru ra isconstantesdo inventá riode Mano
el Fernan desde Souza e Ma noel Joaquim Pereira. 

Esse protesto foi deferi do pelo Juiz de Direi to da 
21ªVara Cfvelda Capital, em27 de junho de 1995, me
diantedecisãoproferidanaformadoart.867doCódigo 
deProcessoCivil,quedeterminouaexpediçãodoMan
da do e Edital, remetendo cópias aos ti tu lares de to dos 
os cartórios das comarcas do interior do estado, de 
modo a evitara proliferação desse escabroso processo 
de grilagem. 

Ape sardo cumprimento de tal pro vi dên eia, a ma i
oria dos cartórios lamentavelmentenão cumpriu a de -
terminaçãojudicial,consistentenaaverbaçãodointeiro 
teor do protesto à margem dos registros imobiliários 
existentesemnomedeCarlosMedeirosedemaisinte
gran tesda quadrilha. 

Emreforçodessasprovidências,aPresidênciado 
lter pa, por meio do Off cio nº 000196/95-PG, da ta do de 
2o-3-95,solicitouprovidênciasporpartedaSecretaria 
deEstadodeSegurançaPública,visandoainstauração 
delnquéritoPolicial,comoprocessoinicialepreparató
rioàpropositu radeaçãocriminal, com a ti na lida de de 
apurara ma te ria lida de dos fatos ea auto ria dos diver
sos de li tos pratica dos contra o Esta do do Pará. 

Nesse documento, a Presidência do lterpa de
monstra a necessidade de acionar a força policial do 
Esta do para iden ti ti car, autuar e pu niros res pon sá veis 
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·pelosatoscriminososperpetradosapartirdoinventário, 
como forma de preservar grande extensão de terras 
pertencentesaopatrimôniopúblicoparaense. 

Disse o PresidentedaAutarquia, naquele ofício, 
" ... paraapropriar-sedasreferidasáreas, o menciona
do cidadão, sempre através de advogados, nunca 
pessoalmente, vemprocurandoi/udiravigilânciados 
serven tuá ri os públicos e ma gis tra dos a fim de con se
guir registrar, como· se propriedade privada fossem, 
terrasdedomíniodoEstadoeda União. Em nenhuma 
das ações ardi/osamenteintentadas foi apresentada 
documentaçãoatestandoodesmembramentodopa
tri môniopúblico, sen douti liza dos vá riosexpe dien tes 
- como cita ção de carta de ses ma ri as do sé cu lo 18 
ou inventários - para justificar a transformação de 
meraspos sesoupretensõespos ses só riasemdomí
niopleno. 

Para a perpetração das fraudes, além da ma qui
na ção de uma quadrilha ainda a ser adequa damente 
caracterizada, concorre a boa fé a desatenção ou, 
quem sabe, a co ni vên eia de re pre sentantes da ad mi
nistra çãopu blica, sem o quefra udeseviden tes, con
forme V. Exªpoderáverificarpeladocumentaçãoaqui 
anexa da, nãoseriampossíveis. 

A despeito das contestações e recursos inter
pos tos pelo ITERPA em juízo, em to das as ações de 
que teve conhecimentoeminstânciaEstadua/como 
na Federal, os "adminis tradores"dopa trimônioi/icita
mente formado em nome do real ou fictício Carlos 
Me dei ros con ti nu ama trans fe rirgle basa terceiros, a 
pro por ne gó cios e a in vestir sobre opa tri mô nio fun -
diáriodoEstado,comoatestamsucessivascertidões 
requeridas a este Instituto. Evidentemente, a instru
ção processual, travada ainda apenas na jurisdição 
cível, não tem opoderdealcançaraspessoasfísicas 
e jurídicas dos promotores dos delitos, que, assim, 
con ti nu ama multi pli carsuas ações cri mi no sas. 

É necessário, agora, impedir que essa central 
de as salto às terras esta du a iscon ti nu ema agir, in di
ferente às lesões e prejuízos que seus atos acar re -
tam. 

Dos ta tos narra dos e dos documentosjuntados, 
ca rac te ri za-se oco me ti men to dos seguintes delitos: 

1. ESTELIONATO-Ois posição da coisa alheia 
como própria (Art. 171, § 2°, CP) 

Circuns tânciaAgra vante (Art. 171, §3º, CP) 
2. FORMAÇÃO DE QUADRILHA (Art. 288, CP) 

3. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO 
(Art. 297, CP) 

4. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 
PARTICULAR - (Art. 298, CP) 

5. FALSIDADE IDEOLÓGICA - (Art. 299, CP) 
Para elucidação dos fatos, inicialmentenacon

di ção de in formantes, de verão ser ou vi das as pes so
as abaixo relaciona das, atentando-se para a circuns
tân eia de que boa par te das in for mações forneci das 
por ai guns dos a/u di dos cidadãos deve ser tal sa, que, 
por si só, exigiráesforço de apuração da autoridade 
policia/. 

Carlos Medeiros, brasileiro, solteiro,pecuaris ta, 
empresário, fazendeiro,comerciante,portadordaC.I. 
992.093 SEGUPIPA e do CICIMF. 034.992.182-34, 
re si den te à A v. Ou que de Caxias, 450, ou A v. Alcin do 
Cace/a 1.249, ouaindaà ruaF/orênciodeAbreu, 470, 
em São Pau lo. 

FlávioAugusto Titan Viegas,procuradordeMe
deiros, brasileiro, casado, assessordeempresas, C.I. 
1.036.343 SEGUP/PA e C/C/MF010.841.942-87, re
sidente à Av. Maga /hães Barata, Jardim lnde pen dên
cia, Ala me da José Fa cio la, 242. 

Flávio Antônio Ferreira Viegas, procurador de 
Medeiros, advogado (OAB-PA 4866) residente à Av. 
AlcindoCace/a, 355 

Fernando da Silva Gonçalves, procurador de 
Me dei ros, bra si te iro, casa do, advoga do, comes cri tó
rio à rua Ma no e/ Ba ra ta 7181609. 

José Viei raNeto, procuradordeMedeiros, bra si
/e iro, casa do, advoga do, (OABISP 2846-PB), comes
critório à rua Qu in ti no Boca i uva, 1761227. 

Elias Alexandre Aby Mery, também procura dor, 
brasileiro, casado, advogado(OAB-PA E. 72-A}, resi
den te à rua 28 de setembro, 2691710-4. 

Eliel Gomes da Silva, advogado, (OAB-PA E. 
93-1506 }, re si dente à av. A/mirante Barroso, 4. 694. 

Rosa Cristina Gioia Santos, residente à av. 
Alcin do Cace la, 355. 

Almir Lopes Martins, brasileiro, casado, conta
dor, poda dor da C.I. 159.316SEGUP-PA edoCIC/MF 
O 16. 502. 972-28, re si den te e São Fe lix do Xin gu. 

Ramez Said Makarem, um dos adquirentesde 
terrasorigináriasdeMedeiros,brasileiro, casa do, co
merciante, C.I. 057.6152 SEGUP-PA e C/CIMF 
002. 786. 612-00, re si dente em Belém, re si dente e do
micilia do em Belém, à trav. Dom Pedro /, 465. 

MarinhoGomesdeFigueiredo, brasileiro, casa
do, fazendeiro, residenteedomici/iadoemSãoFélix 
do Xin gu, por ta dor da C.I. 179.088-SSPIPA, C/C/MF 
056. 680.282-72 ( ad qui rente de área e procura dor de 
Car/osMedeiros). 

Jo nasAprí gio Bispo, bra si /e iro, casa do, agri cul
tor, re si dente à av. Pre si dente Mé di ci, sln, na BR-01 O 
- /tinga/MA, por ta dor da C./. 355. 721-2ª Via- Bahia, 
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CICIMF 194. 162.291-72 ( ad qui ren te de áreas de ter
ras de Carlos Me dei ros). 

Abrolio Verde Comércio, Indústria, Empreendi
mentos e Participações Ltda., sociedade comercia/, 
inscrita no CGC sob o nº 62.648.26710001-10, com 
sede na cidade de São Paulo, capital do estado de 
São Pau lo, na av. São Luiz, 50- conj. 91-D, represen
tado por seu sócio LUIZ CARLOS COSSERMELLI 
DE ANDRADE, brasileiro, separado judicialmente, 
advogado e corretor de 1move1s, RG. 
3.652.101-SSP-SP, CPFIMF 258.796.778-34, OAB 
61.046-SP e CRECI 13.772-SP. 

José Alípio Silva de Lima, bra si te iro, casa do, ad
voga do, C.I. 2763 OABIPA, CJCIMF 008.135.082-15, 
residenteedomiciliadonestacidadeemlugarincerto 
e não sabido (ad qui rente de área de terras de Carlos 
Medeiros). 

ENALCO - Empresa Nacional de Álcool Ltda., 
empresa esta be teci da à margem da Rodo via BR-01 O, 
Km 1.694, Municfpiodelpixúna, inscritanoCGCIMF 
sob o no. 10.242. 18810001-38, por seu só cio gerente 
AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JÚNIOR, bra si
leiro, solteiro, engenheiro, podador da cadeira de 
identidade no. 297.399-Ministério da Aeronáutica e 
CJC/MF nº 967.652.324-34, residente e domiciliado 
nesta cidade ( ad qui ren te de área de terras de Carlos 
Medeiros). 

BENAX - PROJETOS AGROPECUÁRIOS 
L TOA., empresa esta be teci da na cidade do Rio de Ja
neiro - RJ, inscrita no CGC/MF sob o no. 
68.659.44010001-99, por seu sócio gerente AJAX 
AUGUSTO MENDES CORREA JÚNIOR, brasileiro, 
solteiro,engenheiro,podadordacadeiradeidentida
de n º. 297. 399 - Ministério da Ae ro náutica e C/CIMF 
nº 967.652.324-34, residente e domiciliado nesta ci
dade ( ad qui rente de área de terras de Carlos Me dei
ros) ". 

Oinquéritofoiinstaurado,conclu ídoeremetido 
à Justiça, en con tran do-se no momento, aguardando 
manifestação do Ministério Pú blicoEstadual. 

Noprocessode Restauração de Inventá rio,que 
deu ensejo aApe lação interpostapelo ITERPA, exis
tem alguns incidentes que vale a pena narrar, aqui, 
para se ter uma idéia da fa ci li da de que a quadrilha de 
falsifica do restempe ranteoJudiciá rio, para legitimar 
grandes extensões de terra perten cen tesa opa tri mô
niopúblico. 

Em 28 de março de 1994, MARINHO GOMES 
DE FIGUEIREDO, atra vésdoadvogado Fernando da 
Silva Gonçalves, reque reuao ExmºSr. Desembarga
dor CALIXTRATO ALVES DE MATTOS, relator da 

Apelação Cível, que de ter mi nas se ao INSTITUTO DE 
TERRAS DO PARÁ - ITERPA, a regularização das 
áreas "SAMAUMA", "PRIMAVERA" e "SÃO 
FRANCISCO XAVIER" com 172.240 hectares (cento 
e setenta e dois mil, du zentosequa renta), instruindo 
o pedi do com três certidões falsas, supostamente ex
pedi das pelo ITERPA. 

Em 8 de abril de 1994, dez dias depois dope di
do, o Desembargador CALIXTRATO ALVES DE 
MATTOS expediu Ofício s/n ao Sr. Presidente do 
ITERPA, nos se guin tas termos: 

"Sr. Presidente, 

Sol/cito de Vossa Senhoria as ne cessá ri as pro
vi dên ci as no senti do de de termi narque se faça nesse 
órgão, a regularização das terras do Sr. MARINHO 
GOMES DE FIGUEIREDO, constante do requeri
mento em anexo, ex pedindo-lhe certidões, conforme 
preceitua o artigo 44, das Disposições Transitórias, 
da Constituição do Estado do Pará, de 0511011989. 
Recomendo a fiel ob servân eia das cautelas te ga is. 

Neste ensejo, fica citado o ITERPA, para que -
rendo, contestar, no prazo previsto pelo art. 802 do 
Código de Processo Civil". 

Vale aqui, na oportunidade, relatar os últimos 
acontecimentosenvolvendoessaáreasdenominada 
"SAMAUMA", "PRIMAVERA" e "SÃO FRANCISCO 
XAVIER'', além de outras duas denominadas Gleba 
"ANTÔNIO NUNES" e Gleba "SÃO SEBASTIÃO", ad
quiridas por MARINHO GOMES DE FIGUEREDO, 
por compra fe itaaCARLOS MEDEIROS, registradas 
no Car tó rio de São Fé lix do Xin gu sob os nºs 1.094 -
Livro 2-F; 1.097 - Livro 2-F; 1.095 - Livro 2-F; 1.096-
Li vro 2-F e 1 .232-Livro 2-G, res pec tiva mente. 

Essas matrículas foram realizadas em decor
rência da sentença proferida pela então Juíza, hoje 
desembargadora, Dr ROSA PORTUGUAL 
GUEIROS, NOS AUTOS DE RESTAURAÇÃO de 
INVENTÁRIO de CARLOS MEDEIROS. 

Acontece que em 06 de abril de 1998, por de ter
minação da Desembarga do raDr8 IZABELVIDALDE 
NEGREIROS LEÃO Corregedora Geral da Justiça, 
emexercício,essasmatrículasforamcanceladas,em 
atendimentoaopedidodeprovidênciasnº131/98for
mu lado pelo Dr. FelícioPontes, Pro cu radordaRepú
bli ca, pedi do esse, feito com base na decisão do Tri
bunal de Justiça do Pará, nos autos da Apelação in
terposta pelo ITERPA, que anulou a sentença que 
restaurou os autos do INVENTÁRIO de CARLOS 
MEDEIROS. 

Em março de 2001, o Juiz da Comarca de Barra 
de Garças, Dr. LEOMIR LÍDIO LUVIZON, expediu 



00140 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

CARTA PRECATÓRIA CIVIL ao JUÍZO DE DIREITO 
DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU, com a fi -
nalidade de proceder a INTIMAÇÃO DA FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL e a INTIMAÇÃO do Oficialdo 
Cartório de Registro de lmó ve is de SÃO FÉLIX DO 
XINGU, para que tomas seco nheci mentoda ação de 
lnven tá rio, e, para que se abstenha defa zerqual quer 
averbação às margens das matrículas, das citadas 
áreas, registradas em nome de MARINHO GOMES . 
DE FIGUEIREDO. 

Embora esses registros estivessem cancela
das,pordeterminaçãodaDesembargadoraCorrege
dora, a Oficial de Registros de Imóveis de São Félix 
do Xingu continuou a expedir, normalmente, certi
dões, como se as ma trí cu las não tives sem sido can -
cela das, certidões essas, que foram usa das para ins
truir os autos de Inventário dos bens deixados por 
MARINHO GOMES DE FIGUEIREDO, perante a 2ª 
Vara Civil da Comarca de Barra de Garças em Mato 
Grosso, onde figura como inventariante a sri 
YOLANDA FERREIRA GOMES. 

O Juiz, Dr. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE 
ALENCAR, que encontra-se respondendo pela Co
marca de São Félix do Xingu, ao receber a CARTA 
PRECATÓRIA, ori undadoJu ízodeBarradeGarças, 
recusou-se a cumpri-la sob o argumento de que 
MARINHO GOMES DE FIGUEIREDO não e pro pri a
tá rio dos imóveis elen ca dos no inventá rio ou de qual
quer outro na Comarca de São Félix do Xingu, bai
xan doem seguida, a Porta rianº022/01, que afastou, 
até ui te ri orde liberação, a Sr MARIA DO SOCORRO 
DE SOUZA, ti tu lar do Cartório do ÚnicoOfíciodaque
la Comarca, sus pendendo, ainda, por 15 dias os ser
viços do Registros de Imóveis. 

Ainda, nos autos da APELAÇÃO, RAMEZ SAIO 
MAKAREM e sua mulher, ajuizaram em 23-12-93 
MEDIDA CAUTELAR contra o Cartório de São Félix 
do Xin gu, visando ore gis tro da es cri tu ra de com pra e 
venda dos seringais "SÃO GONÇALO", "SANTO 
ANTÔN 10" e "NAZARÉ", com 163 .825 hectares (cen
to e sessenta e três mil, oi to centos e vinte e cinco). 

A liminar requerida foi concedida pelo Desem
bargador CALIXTRATO ALVES DE MATTOS, deter
minandoaoescrivãoOlinthoToscano,aexpediçãoda 
CARTA DE ORDEMàComarcade São Fé lixdoXingu 
para que fosse cumpri da a liminar em apreço. 

A juíza da Comarca informou que não pode ria 
cumpri-lanosseguintesmotivos: 

"/_ Oimóve/objetodaordemjáseacha de vida
men te registra do no Cartório de Registro de /móveis 
da Comarca de Alta mira em nome do re que ren te Ra
mez Said Makarem (Matrícula nº 12. 773), conforme 

faz prova com a Certidão expedida por aquela Ser
ventia Extraju di ci ai e acosta da aos autos da Preca tó
ria às f/s. 11. 

li-Nesse caso, o que o Re querente da Medi da 
Cautela tal vez pretendes se tos se a Trans te rên eia de 
Ma trí cu la do Cartório de Alta mira para ode São Félix 
do Xin gu, o que se ria possível após a efetiva com pro
vação de que o imóvel se acha si tu a do neste ú/ ti mo 
município e instruindo o interessado o seu requeri
mento junto ao Oficiai de Registro de /móveis desta 
Comarca com as Certidões de ônus, Vinte ná ria e de 
lnte iro Teor a serem forneci das pelo Cartório de Alta
mira. 

Ili- Re /e ve-se ainda o fato de existir no âmbito 
da Douta Corregedoria Geral de Justiça, recomenda
ção aos senhores Oficia is de Registro, no senti do de 
suscitarem dúvidas nos termos da Lei de Registros 
Públicos e do Provimento nº 02177, quando tiverem 
de lavrar qual quer ato com base nessa do cu menta
ção apresenta da (Ofí cionº 487185 de30-5-85 da Cor
regedoria)". 

Então, o Desembargador não perdeu tempo e 
determinouquefosseexpedidaaordemàserventuá
ria do Cartório do 1 ºOfício de São Félix do Xin gu, que 
cumpriu-a, no dia 04-02-94. 

Essa liminarconcedidaa RamezSaid Maka rem 
e sua mulher foi, posteriormente, revogadapeloDe
sembargadorCalixtratonosseguintetermos: 

"RAMEZ SAIO MAKAREM, ajuizou perante esta 
Desembargadoria, uma Medida Cautelar Inominada 
contra o Cartório do Registro de /móveis da Comarca 
de São Félix do Xin gu, no dia 23-12-93, visando obter 
a me didaemapreço, para quefos seefe tivadooregis
tro da Es cri tu ra de Com pra e Venda das áreas de no
mi na das Se rin gal São Gonçalo, San toAntô nio e Na
zaré, situadasnareferidaComarca, ma tricu la das sob 
o nº 12. 773, Registro anterior 1. 776, f/s. 141, do lí vro 
3-6, nos autos da apelação interposta pelo 
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ contra a decisão 
da Juíza da 2ª Vara Cível, que julgou restaura do os 
autos de inventá rio e par ti lha dos bens deixa dos pe
los senhores Ma noe/Jo a quim Pereira e Ma no e/ Fer
nandes de Souza, em fa vor de Carlos Me dei ros, ex
pediente do cartório do 6° Ofício (Ruy Barata), na 
condiçãoderelatordomencionadorecurso. 

Após um exame mais apurado da documenta
ção acostada a inicial, concedi a liminar requerida, 
nos ter mos dos artigos 798 e 804, do Código de Pro
ces soCi vil, uma vez que estavam presentes os re qui
si tos /e ga is exigi dos em Lei, e determinei ao escrivão 
Olint ho Tosca no a expedição da Carta de Ordem para 
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acitada Comarca, paraquefossecumpridaa/iminar 
em apreço. 

Não obs tan tea ordemjudicialtersidode termi
na do por um Desembarga dor, o Ma gis tra do da a/u di
da Comarca, após ferre ce bido a Cada de Ordem, de
vo/ veu-a in formando-nos que não pode ria cumpri-la, 
emrazãodessadesobediência, determineiqueoutra 
tos se de preca da para a Carto rá ria do 1 ºofício, Ma ria 
do Socorro de Souza, e expedi da a ordem em apreço, 
a serventuária cumpriu-a, no dia 24-02-94, quando 
ocorreu ore gis troem questão. 

Então, a contardes ta data (4-2-94) começou a 
fluir o prazo de trinta (30) dias para que ore querente 
ajuizas se a com pe tente ação prin ci pai, nos termos do 
artigo 806, do Código de Processo Civil, o qual, evi
dentemente, expirou a 06-03-94, sem que tenha o 
acionante proposto a com pe tente ação prin ci pai, por 
isso mesmo cessou a eficácia da medida cautelar, 
nos ter mos do artigo 808, /, do di pio ma /e ga/, haja vis
ta que a ação prin cí pai não foi proposta dentro do pra
zo".( ... ) 

Valeres sal tarque essa decisão, do ilustre De
sembarga dor, já estava previs ta pelo advoga do Fer
nan do da Silva Gonçalves conforme se observa nas 
cartasenviadaspeloadvogadoàMarinhoGomesde 
Figueiredo, onde afirma que a liminar se ria revogada 
e que o ITERPAnãote ria sucesso na apelação, além 
de pedira Marinho Go masque este, consiga dinheiro 
junto a MINERAÇÃO TABOCA S/A. e MIBREL -
MINERAÇÃO BRASILEIRA DE ESTANHO LTDA., 
para opa ga men to de ho no rá ri os e para que o Ma gis
tra do revogas se a liminar. 

Essas cartas que aqui se transcreve no inteiro 
teor, foramapreendidasempoderde Ma rinhoGomes 
de Figue i reda, pelo Dele gado Gilvan droFurtado, du
rante o lnquéritoPo licial: 

"Belém, em 1ºde te verei rode 1994 

PrezadoSenhorMarinho: 

Pelapresentevenhocomunicar-lheasituaçãoe 
o andamento do processo,referente as suas áreas, 
si tu a das no município de São Félix do Xin gu: 

Depois que toram restaurados os autos de in -
ventá rio e par ti lha dos bens deixa dos por Ma noel Jo
aquim Pereira e Ma noel Fernandes de Souza, pe ran
te a 2ª Vara Cível e cartório do 6° ofício, e expedi da a 
Cada Preca tó ria para a que la comarca para registra
rem as suas áreas, o Instituto de Terras do Pará -
ITERPA _ manifestou apelação para o Tribunal de 
Justiça do Esta do, tendo o te i to sido dis tri bu í do na 3ª 

Câmara, ao Des. Calixtrato Alves de Mattos, que se 
encontra com recurso para relatar. 

Certamente, que o apelo do lter pa não terá pro
cedência, devendo, portanto, sernegadoprovimento, 
pela 3ª Câmara Cfvellsolada,cujojulgamentodeve 
ocorremo me a do de março do corrente ano. 

Por outro lado, estamos espe randoo Dr.Pau lo 
Gu e i roschegardo Rio deJa na iro nodia4de janeiro 
do corrente, afim de que possa mos resolver o as sun
torelacionado ao lterpa,comaexpediçãodascerti
dões, de cada área sua, tornando-se, as sim, so lu cio
na dotodoo problema re fe renteassuas pro pri eda des 
em São Félix do Xin gu. 

OsenhorPa u loéapessoaligadaao Dr. Fernan
do Velasco que vai solucionar as suas pendências 
junto ao lterpa, podendo, assim, as pessoas inte res
sadasfica remaguardando umpoucomais, que todas 
as pendências serão resolvidas satisfatoriamente, 
semqualquertardança. 

Espe roque o se nhoreste ja mu itobemde saúde 
é o que lhe de se jo, com um for te abra ço do seu ami -
go. 

FernandoGonçalves." 
O acerto entre advogado Fernando da Silva 

Gonçalves e Marinho Gomes de Fi gue ire do para re
vogar a liminar concedida à Ramez Said Makarem 
continuanaoutracartaencaminhadapeloadvogado: 

"Be lém, 17 de dezembro de 1994. 

Prezado Senhor Marinho Gomes de Figueira-
do, 

Apraz-mecomunicar-lhequeaMedidaCautelar 
Inominada ajuiza da pelo senhor Ra mez Said Ma ka
rem e sua esposa contra o Cartório de Registro de 
lmóve isdaComarcadeSãoFé lixdoXingu, visando o 
registro de suasáre as, na que la Comarca, que re sul
tou a liminarcon cedidapelo Des. Re latorDr. Ca lixtra
to Alves de Mattos, está em fase de julga me mo de sig
na do pela Egrégia2ª Câmara Cível Isa lada. 

Entre tanto, como essa li mi narfoi cumpri da pela 
Carta rá ria, na Comarca em apreço, em fe verei rodo 
corrente ano (1994), e o referido senhor não entrou 
com a ação principal, no prazo de trinta (30) dias, 
como de ter mi naoartigo806, do Código de Processo 
Civil,omencionadorelator,antesdojulgamento,pos
sivelmente, nodia20ou 21-12-94, esta rápro ferindo o 
seu despacho, revogando-a, emcon seqüência deter 
ces sadoa sua eficácia, com basenoartigo808, l,do 
mesmodi pio ma legal, desortequeonobre magistra
do, certamente, estará ordenando a expedição de 
cada de ordem para a cita da Comarca no senti do de 
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que sejacance lado o registro de imóve isdasaludidas 
áreas, em nome dos autores da Cautelar ino mi na da, 
pela serven tuá ria do Cartório de Registro de imóveis 
da Comarca de São Félix do Xin gu. 

Com esse procedimento, ou seja, comocance
lamentodos registros, a açãoordi ná ria de cobrança e 
as medidas cautelares mo vi das pelos senhores Ra
mez Said Ma ka reme sua mu lhercon tra as empresas 
Mine ração Ta boca, SI Ae Mibrel-Mine ração Sra si lei
ra de Estanho, Ltda. Serão julgadas improcedentes, 
pondo fim a essas li deste me rá ri as contra asmenci o
nadasempresas. 

Diantedes se fato, necessário se torna que o se
nhor consiga junto ao seu amigo, re pra sentante lega 1 
das mencionadas empresas, os valores disponíveis 
para paga manto dasdes pesas e ho no rá ri os pro fis si
ona is, inclusive, paraoprópriomagistrado,aca bando, 
certamente, com essas li desquetra mitam na Co mar
ca de são FélixdoXingu,devaloresaltíssimos,co
bra dos pelos autores da ação, re su ltan te, também de 
uma liminar que determinou o bloqueio de 
U$5.000.000,00 (cinco de milhões de dólares). 

Peço mais ao senhor que interfira junto ao re -
pra sentante legaldasaciona das, que essesva lo resa 
serem remetido para Belém, para pagamentos des
ses encargos, de vem serfi xa dos pelo senhor junto ao 
nobre ti tu lardasem presas, comacertezade que se
jamcondig nosaempre ita da que estamosconseguin
do, porqueresolverá, emdefinitivoaslidesquefo ram 
ajuiza das pelos autores contra as duas empresas de 
seu amigo. 

Na certa za de que essa decisão deve estar sen
. do pro la ta da pelo relator, entre 20 e 21-12. p.p. 

Peço ao amigo que guarde, com mui tare serva e 
segredo essa missiva, que visa unicamentesolucio
naros problemas oriundos das ações propostas con
tra a Ta boca, cuja éticaprofissionaldeca usf dico, não 
poderia estar se envolvendo com a extinção dessa 
cautelar, que é jus ta ele gal, porém jamais o De sem
bar ga dor iria revogá-la, se não fosse através de nos
sa in terfe rên eia, como patrono de uma das partes. 

Atenciosamente, 
F er nan do da Silva Gonçalves" 
As empresas mineradoras a que Fernando da 

SilvaGonçalvesserefere,exploramminériosnasáre
asque RamezSaid Maka remse intitu laproprietá rio, 
adquiridas de Carlos Medeiros. 

Fernando da Silva Gonçalveséoadvogado ir
mão do Desembarga dor a que o jor na lista Lúcio Flá
vio de Faria Pinto se refere ao de por parante a CPI, 
so breaorigemdo Fantasma Carlos Medeiros: 

"Então, na verdade, a origem foi arquitetada 
pelo Dr. Ve igas. Foi umgru podeadvogadosespertos 
quefre qüen tamofó rum, quetran sitam nofó rum, um 
dosqua is, é irmão de um Desembarga dor, que inven
taram essa história. A partir do momento que eles in
ventaram a bomba, outros mais espertos e mais po
de rososfo ram usando. Os22casosdemanejoflo res
tai em áreas griladas de Carlos Medeiros que o Dr. 
Fe lí cio Pontes denunciou aqui é anovage ra çãodos 
espertos que estão uti li zan do praga nhar mui to mais 
di nhe i rodo que eles, porque elesga nha rampouquís
si mo dinheiro com isso". 

Sobre as referi das áreas "São Gonçalo", "San to 
Antônio" e "Nazaré", já existe sentença pro la ta da pelo 
ju ízodeAltami ra, decretandoocance la mentodo Re
gistro de Imóveis, requerido pelo lterpa, encontran
do-se, os autos, no momento, perante o Tribunal de 
Justiça do Esta do aguardando julgamento do Re cur
so de Apelação, interposto por Ramez Said Maka
rem, desde 1998, sem contar com a demora na re -
messa ao Tribunal, pela Comarca de Alta mira, já que 
o recurso foi interposto em Jane iro de 1994. 

Essa pro te çãoaosgri le irosnãopara por ai. Du
rante a instrução do inquéritopolicial solicitado pelo 
lterpa,àSecreta ria de EstadodeSegu rança Pública, 
para apu rarfa tos ou in df ciosdeformação de quadri
lha para apossar-se de grande extensão de terras pú
blicas, o advoga do de Carlos Me dei ros Sr.Fernando 
da Silva Gonçalves chama doa de por pelo pre si dente 
do inquérito, De legadoGilvandroFurtado, ingressou 
com Ação Ca u te larlno mi nada, pe din dootran ca men
to do lnqué ri to Policiai.Pedi do este que foi de imedi a
to atendido pelo desembarga dorCa lix trato Alvos de 
Mattos, que expediu ofício ao Delega do nos se guin
tes termos: 

"SenhorDelegado: 

Comunico a Vossa Senhoriaquedefe ri medida 
liminar pleiteada pelo Bacharel Fernando da Silva 
Gonçalves, na Ação de MedidaCautelar Inominada 
contra ato seu, que deseja interrogar o referido Ba -
charel no IPUnº 024/95, instaurado contra Marinho 
Go mesde Figueiredo e outro. 

Quero lembrara VossaSenhoriaqueo Sacha rei 
emapreçoépatronodeMa rinho Gomes de Figuei re
do, n~ape lação cível interposta pelo Instituto de Ter
ras do Pará (ITERPA). O processo encontra-se sub 
judice, estando a Egrégia 2ªCâ ma ra Cível Isolada do 
T JEparajulgarEmbargosdeDeclaraçãoModificativa 
Interpostos por Ma rinhoGo mesde Figue i redoe ou
tro. 
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Enquantonãotransitaremjulgadoadecisãoso
bre aludido feito, nenhuma providência deve tomar 
VossaSenho ria no concerne o IPL-024/95. 

Atenciosamente, 
Ca lixtra to Alves de Mattos, Desembargador-Re

lator" 

Essa decisão do Desembarga dor foi em segui
da estendida a Ra mez Said Ma ka rem e sua mu lher 
Ra i fa Ra mez Ma ka rem pela Sr Ju f za Ora. Lú eia de 
Cla i refontSeguin Dias Cruze a Carlos Mede i rose Eli
el Gomes da Silva pela Dr Ma ria de Nazaré Sa ave
dra Gu imarãesJu fzadeDireitoda5ª Vara Penal. 

lnconformadocomtaldeci são,o lterpa em 19de 
julho de 1995 reque reuao Su pe riorTribu naldeJusti
ça,asuspen sãodamedidaliminarconcedida,jáque 
o Desembargador estava atuando como se fosse o 
verdadeiro advogado de Fernando da Silva Gonçal
ves. Esse pedido foi deferido como medida cautelar 
initiolitis, pelo Ministro Américo Luz em 24 de julho 
de 1995 de qual decisão extra r mos os itens segundo 
e terceiro: 

"11-Emverda de, a li mi narque se pretende sus
penderape nassobrestouo interroga tó riodoautorda 
açãocautelarno IPLnº024/95, insta u radocontra Ma
rinho Gomes de Figueiredo e outro. Todavia graves 
são as alegações de envolvimento de membros do 
PoderJu diciá riodeambososgra usdeJu risdiçãoem 
atos que, se comprovados, têm reflexos altamente 
danosos,capazesdeproduzirdesestabilizaçãonaor
dempú blicapelodescrédito do Poder Judiciário. 

Ili -Assim sendo. por hora, atenho-me a essas 
pecu lia rescircunstân ciasdocaso presente parade
f e rir, como medida Cautelar initio litis, a suspensão 
dosefeitosdaliminaratacada" 

Essa posição do llus tre Ministro foi em segui da 
ratificadaemdecisãodefinitiva,dandoensejoaconti
nuidade e conclusão do Inquérito Policial, restando 
agoraaoPoderJudiciáriojulgarepunircriminalmente 
os respon sá ve ispelagri lagemdeterras noterritó rio 
paraense. 

Em 8 de fe verei rode 2001, o lnsti tu to de Terras 
do Pará-ITERPA, emcon junto como Ministério Pú
blico Federal, Ministério Pú blicodo Estado do Pa ráe 
institutonacionaldeColonizaçãoeReforrilaAgrária
INCRA,apresentaram,PedidodeProvidências,junto 
a Correge do ria da Justiçado Estado do Pará, ob jeti
vandooCance lamentodetodosos Registros de Imó
veis em nome de Carlos Medeiros alegando, entre 
outros motivos que: 

"O Esta do do Pará setor nou nos úl ti mos anos 
nacionalmente conhecido em razão de grilagem de 

terras. O maior res pon sável por essa má fama é cha
ma do Carlos Medeiros.Trata-sede umnomequeési
nôni modefra udedeterras. ( ... ) 

Aso ci e da de bra si leira não suporta mais a per
manência defra udesfun diárias. É necessário dar um 
basta nessa infausta situação que tanto atinge este 
ente federativo, posto que é reconhecido nacional
mente como o Esta do em que os do cu men tos pú bli
cos de imóve isnãopossu emfé.( ... )" 

Em 13de março de 2001, a Exmª Senhora Dou
tora Desembargadora Osmarina Onadir Sampaio 
Nery, Corregedora Gere da Justiça, emexercr cio, res
saltando que a atual Constituição Federal assevera 
de forma clara e incontroversa a ampla defesa e o 
contraditório em qualquer processo judicial ou mes -
moad ministra tivo, exigindo-se sem preo devido pro
cesso legal, conforme prevê o art. 5º, LIV e LV da 
Constituição Federal, baixou o Provimento rf 
001/2001,determinandoemcaráterprovisórioaaver
ba ção de bloqueio de to das as ma trí cu las e registros 
emqueconstemnacadeiadominialCarlosMedeiros, 
ofa vo recimentoem inventá rio de Ma noel Fernandes 
de Souza e Mano elJoaquim Ferreira, até de cisão fi
nal da ação em tra mi ta ção. 

Mostramos a seguir, um quadro com todos os 
regis trosconstantes na Carta de Adjudicação passa
da em favor de Carlos Me dei ros. Em razão dos ex tre
mos das áre asserem base a dos em limites natura is, 
conforme consta nos registros, não foi pos sr vel fazer 
um cál cu lo exato da soma dessas terras. Estima-se 
que seja su pe ri ora 12 milhões de hectares. 

1.4. A Questão lncen xil 

O caso lncen xil, já foi objeto de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, denominadaCPldaGrila
gem, para apurar denúncias de irregularidades na 
área de terra adquirida pela citada empresa no mu -
nicfpio de Alta mira no Estado do Pará, com cerca de 
4 milhões e 700 mil hecta resde no mi na da "Fazenda 
Curuá". 

Asdenúnciasquede ramorigemàCPI instaura
da pela Assem bié ia Legislativa do Esta do do Pará, fo
ram remetidasao Exmo. Sr. Presidente da República, 
por meio de ofício, em novembro de 1998, pelo então 
ve readordeAltami ra Eduardo Modesto, que relatava 
entre outras coisas, que: 

"Depois de adquirir 4.700.000 hectares de ter
ras, através de documentosfraudados pelo cartório 
desta cidade, área que engloba Terras do Incra, do 
Exército, da Fu nai ( ... ) temcompradotododocumento 
frio que encontra e hoje já to ta li za aproxima damente 
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15.000.000 de hec ta resde terras, que inclusive já são 
ofe recidaspara venda no ex te ri or. 

To ma mos conhecimento de que o lterpa tentou 
anular os negócios da lncen xil, porém o processo foi 
pa rarnaJusti ça Federal, eo lterpaperdeu seu poder 
pe ranteaação ju dicialquevinhamoven do.( ... ) 

Há informa Ções de que mais de 150 pessoas já 
trabalharam para empresa Rondon, porém nenhum 
funcionárioteveseusdireitostrabalhistasrespeitados 
e nenhum dos oitenta quetra ba lham hoje tem carteira 
assinada. Não recebem assistência, às vezes pas
sam fome e trabalham além do que acertaram. Se 
confirmado,configuratrabalhoescravo.( ... ) 

Há informações de querema nes cen tes da tribo 
Xipa ia, queviviamháanosemAlta mira, fo ramcontra
ta dosporRita e Ricardo, queconstru f ramumaaldeia 
há 200 metros da confluência dos rios lriri e Curuá 
para abrigá-los, pagandoacada ín dioum salário para 
que fiquem vi gi ando o rio para que ninguém passe, 
para não colocar em risco suas pretensões. Armou os 
índios com ar mas de grosso calibre e conforme co
mentam, existe até metralha doras e es co pe tas. 

Os caciques são escolhi dos por Rita e Ri cardo. 
Há também informações de que um índioXipaiafoi 
modo a faca das porque não concordava em seguir as 
im posições da Ron don. Até o momento nada foi feito 
para apu raro que re ai mente ocorreu.Tanto a Fu nai 
quanto o CIMO são sabedores desse fato mas nada 
fazem para impedir que essasituaçãoperma neça. 

Em abril de 1997, na localidade conhecida 
como Pista do Fogoió, mais um crime aconteceu. 
Dessa vez, um dosfun cio ná ri os da Ron don foi exe cu
ta do por um de seus pis to lei ros. Ceará Brasil, um dos 
funcionários da Rondon foi até o local, com o piloto 
Melissinha, delta itu ba, determinou que Me lissinha fi
zesse o lançamento das ar mas no rio Cu ruá, te mero
sode quea po líciachegas se, reti rouopis to lei rodo lo
cal eo liberou nacida de delta itu ba. A vítima, um tra
balhador da Rondon, que confonne comentários, 
ameaçava denunciar os esquemas criminosos que 
assistiu, fora eliminado a tiros eenterradonames ma 
pista. Ocultaçãodecadá ver, para que a po lícianãoto
masseconhecimento. 

Para forçar a saída dos ribeirinhos da região, 
Rita e Ricardo mandaram uma equipeatéaáreapara 
fazera fichadas pessoas efotogra farcada morador, 
afirmando que seria para fazer documentos. Pouco 
tempo depois, enviou até are gião o cabo Fra nar e o 
sargento Bráz, devida mente fardados, para informar 
aosmoradoresqueestavamfichadosnapolíciajunta
men te com suas foto grafias, e caso cri as sem pro ble-

mas na área da Ron don seriam presos e expulsos da 
área.( ... ) 

Há informações de que Ge nil son, sua esposa e 
três filhos encontram-se há seis me sescon fina dos no 
local Cateté, onde não pousa avião e nessa época 
não chega barco. Seu pai, Gil son, acre dita que essa 
si tu ação éem represá lia a ele-Gil son- que depois 
de trabalhar quase três anos com a Ron donde ci diu 
sair e executar um contra to que possui de 4.700.000 
hectares de mata em pé, na mesma área comprada 
pela Rondon que lhe prometeupagarR$200.000,00 
peloreferidocontrato. ( ... ) 

Há informações de que um alto funcionário da 
lncen xil,José Inácio, com prouosdi re itos minerários 
de Jane Rezende na pista Majestade, assumindo o 
pagamento dos débitos de sua empresa Ge mal em 
Alta mira nova lorde R$330.000,00 dando em ga ran
tia uma ação no Tri bu naldeJustiçado Paraná, fican
do ainda responsável em retirartodosospertences 
doga rimpo,avaliadosem R$400.000,00. ( ... ) 

Há comentá ri os de toda espécie e já se fala até 
que áreas pretendidas pelo grupo da lncenxil serão 
usadascomobasedenarcotraficantes. 

( ... ) solicitamosprovidênciasnosentidodeapu
rartais de nún ci as e para que não haja qual querdú vi
da, que sejam afastados temporariamente de suas 
funções o responsável pela Funai em Altamira, se -
nhorBenig no, o pro cu radorfede ralem Santarém, dr. 
Fe lí cio Pontes, ehácomentá ri osdequefazem parte 
doesquemada lncen xil na região, junta mente com al
gunspo licia is federa isque atu amem Santarém." 

Ao final, a CPI da Grilagem, após explanação 
dosfa tos, concluiu, entreoutrasco isas, que: 

1. "Foi verificado a inexistência de tra -
balho escravo, ameaça de expulsão de co
munidade ribeirinhas remanescentes, pisto
lagem e assassinato com ocultação de ca
dáver na área de terras sob posse da em
presa Rondon Projetos Ecológicos Ltda e 
Indústria, Comércio, Exportação e Navega
ção do Xin gú Ltda- INCENXIL.; 

2. Não ficou comprovado a utilização 
das bases da em pre sa na área para fins de 
narcotráfico aliciamento e treinamento de 
comunidade indígena para formação de mi -
lí eia priva da, na mesma área; 

3. Consideramos ilegítimaapretensão 
de posse e propriedade da área de terras 
denominada Fazenda Rio Curuá, com área 
de 5.694.964ha, segundo dados do lterpa, 
pela empresa Indústria, Comércio, Exporta-
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ção e Navegação do Xingú Ltda. -
INCENXIL, pelos motivos expostos no pre
sente relatório e na Ação de Nulidade e 
Cancelamento da Matricula Transcrições e 
Averbações no Registro de lmó veis de Alta
mira, que o lterpa move contra as referidas 
em pra sas (processo nº 270/96 no Fórum de 
Altamira, e nº 96303870 no T JE), os fatos 
alegados por documentos e depoimento 
aqui trazidos demonstram que o caminho a 
ser segui do por essa CPI no auxílio à de fa
sa do interesse público será o encaminha
mento deste relatório para ser juntado aos 
autos da referida Ação, os mesmos devem 
serapu radosrninuciosarnenteecomodevi
do rigortécnico, pelo poderju diciá rio.( ... ) 

4. O CartórioExtrajudicialde1º.0fício 
de No tas Alta mira, res pon sável pelo registro 
de imóveis, encontra-se envolvido em fla
grantes irregularidades, descredencian
do-se, dessa forma, da pretensão de fé pú -
blica atribuída constitucionalmente, confor
me os fatos expostos e analisados no pre
sente relatório, portanto, recomendamos à 
Corregedoria Ge ralde Jus tiçaa intervenção 
no Cartório com imediato afastamento de 
sua ti tu lar, para uma com pie ta corre i ção dos 
registros que identifique se existem outras 
irregularidades e a correição dos registros 
da área aqui investiga da."( ... ) 

Na verdade, a fraude cornetidaperanteoCar
tório de Altamira, referente a Fazenda Curuá regis
trada em nome de lncenxil, é igual a inúmeras ou
tras praticadas por outros cartórios no Estado do 
Pará, onde é usado um título precário, que não re
presenta domínio, é registra do corno pro pri e da de, e 
dai começa a ampliação da área que chega a di
mensões absurdas, como comenta o Dr. Cândido 
Paraguassu Élle resaodeporpe ranteaCPI: 

"Só um terreno em São Domingos do Capim ha
via aumenta do 2.883%, ou seja, só entre os anos 73 e 
74, um terreno que media 3.194 hectares, em dois 
anos, ele passa a medir 95.309 hectares" ... 

Para se ter uma idéia prática does cân da loca u
sa do peloab surdo regis troe compra da Fazenda Cu
ruá pela empresa lncen xil, vale aqui trans era ver um 
trecho da petição inicial na Ação de Cancelamento, 
proposta pelo lnsti tu to de Terras do Pará, por meio do 
Procurador do Estado, Dr. Carlos Alberto Larnarão 

Corrêa,contraaempresa Indústria, Comércio, Expor
tação e Navegação do Xin gú Ltda- lncen xil, 

"Em dezembro de 1994, umanúnciopu blicado 
no jornal OEstadodeSãoPa ulo, oferecia, por40rni
lhõesde reais, o que se ria amai orfa zen da do mundo, 
dentro da qual haveria 60 milhões de metros cúbicos 
de 37 dite rentesespéciesflo resta is já inventariadas e 
com28 rios, alguns de lesna vagáveis, segundoosda
dos in clu í dos no anúncio pelo suposto pro cu ra dor de 
70 empresas, um certo João Batista."( .... ) 

No início de 1995, outros órgãos de imprensa 
nacionalelocal,comoOJornaldoBrasil e Oliberal 
noticia rama exis tênciade urna transação irnobiliá ria 
envolvendo área de terras na extensão aproximada 
de 4,7 milhões de hectares, o que caracterizaria a 
maior opa ração de com pra e venda de terras já re a li
za da no País, quiçá no rnun do. 

Tais notícias, po rém, não to rarn além de um re
gistrosu perficial, ape sardosesforçosernpre endidos 
por ai guns jor na listas e pela própria direção do lter pa 
paraobterma io resdeta lhesqueconfirmassemo inu
sitado fato. Mesmo sem essa confirmação, a Presi
dên eia da Autarquia teve o cuida do de enviar corres
pondência à colunista Danusa Leão do Jornal do 
Brasil, umas das primeiras adi vulgar a informação, 
solicitando-lhequeesclarecesseaosseusleitoresso
bre a na tu reza da questão, que dizia respeito a terras 
provavelmente pertencentes ao patrimônio fundiário 
do Esta do do Pará. 

Me ses depois, estiveram na sede do lter pa três 
assessoresdalncenxil.,manifestandoointeressedo 
re te ri do em pre sá rio na aquisição dessa imensa área 
situada no Município de Alta mira, com o ob je ti vo de 
nela implantar projetos integrados de preservação 
ambiental.Durante o encontro, do qual participaram 
todosodi reto resda entidade, lhes foi escla recidoque 
o Esta do do Pará jamais havia te i to concessão de ter
ras à particulares com as dimensões alegadas (4,7 
mi lhõesdehecta res),circunstânciaquede sa uto riza
va a operação de com pra pretendi da. 

A despeito das recomendações feitas aos três 
as ses so res, de que se tratava de imóvel pertencente 
aopatrirnô nio público, até porque nãoha viasidoloca
li za do nos arquivos e nos ma pasca das trais do órgão 
nenhum registrodetítu lo definitivo expedido pelo es
tadonaque la localidade,quepudesseen sejaramais 
tênue dúvida quanto à ilegalidade dos documentos 
cartoráriosexistentes- segundo eles- em nome de 
terceiros, ernnovaaudiência ocorrida nodia26-3-96, 
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os mesmos assessores comunicam à diretoria do 
lter pa que a lncen xil havia decidi do comprar as ditas 
terras, "Porserumho mem empreendedor, destemido 
e arrojado" (textuais). Essa particularidade elimina 
desde logo even tu ai alegação dedesco nheci men to e 
boa fé, por parte do pretenso com pra dor ou seus re
presentantes, prepostos e/ou sócios, acercadas irre
gu la ridade!:.queenvolviamevicia vamadocumenta
ção imo bi liá ria rela tivaàque las terras.( ... ) 

Diante da confirmação so bretantos boa tos que 
se espalharam a partir da divulgação das notícias na 
imprensa, adi reto ria do De parta mentoJu rí dice so lici
tou à Pre si dên eia do lter pa, por meio do me morando 
nº 35/96, de 27-3-96, que autorizas se a liberação de 
cinco diárias para o deslocamento de um advogado 
da instituição até o município de Alta mira afim de lá 
proceder ao levantamento carte rá rio capaz de el u ci
dar a questão, visandoadefesadopatrimônioesta
dual. 

Realizado esse levantamento, pelo advogado 
designado pela Pre si dên eia do órgão, Dr. Raimundo 
Pedro Marques da Conceição, chegou-se à conclu
sãodequesetrata va da Fazenda Cu ruá, abrangendo 
suposta mente4,7 milhões de hectares entre os rios 
Cu ruá e lri ri, distribuí dosem 1 Oglebascujosregistros 
haviam sido irregularmente promovidos no cartório 
de Alta mira, em ta vorda empresa lndús tria, Co mér
cio, Exportação e Navegação do Xingú Ltda -
INCENXIL. 

.Com efeito, pormeiodacerti dão expedi da pelo 
Cartório de Registro de lmóve is da Comarca de Alta
mira, em 12 de abril de 1996, a OficialdeRegistros, 
Sra. Eugênia Silva de Frei tas atestou a exis tên eia da 
transcrição em nome da referida empresa, de uma 
gleba de terras rurais situada naquele município a 
margemesquerdado rio lri ri,afluentedamargem es
querda do rio Xingu, com dimensão total de 
4.000.000 (Quatro mi lhõesde hectares) coma de no
minação de Fazenda Cu ruá, e que te ria sido formada 
a partir da junção dos seguintes imóveis: Morro Pela
.do, Campos, Ilhado Ao dolfo, Sa rãodo Veado, Mui ra
quitã, Anacoyu, Estirão Comprido, Xahú, Barreira e 
Mulambu, nostermosdaaverbaçãonº001,matricu la 
nº6411, lavra da as tis. 39do Livro2-V, daquele cartó
rio, em 9 de janeiro de 1984. Conforme alude ames
macertidão, essesimóve is teriam sidoadqui ridos do 
Governo do Estado do Pará, porintermédioda Direto
ria de Obra, Terras e Vi ação, pormeiodetítu lohá bil, 

posteriormente alienados aos herdeiros do Coronel 
ErnestoAciolyda Silva. 

Deve-sedes tacar, desde já quedes sas 1 O áre
as tidas como cobertas por títulos hábeis, apenas 
quatro delas foram realmente objeto de contrato de 
arrendamentocelebradosentreoGovernodoEstado 
do Pará eos Srs. João Gomes da Silva, Francisco Aci
oly Me irei les, Bento Mendes Le iteeAnfrisioda Costa 
Nunes, mediante os quais foram eles autorizadas à 
explorar castanhais e/ou seringais pertencentes ao 
patrimôniopúblico estadual. Taisconcessões, segun
do informaçõesprestadaspelaSeçãodeExtra tivismo 
do lter pa, eram renova das anu ai mente e não podiam 
em hi pó te se ai gu ma, sertransfe ridasatercei ros, sob 
penaderescisãoimediata. 

Findo o prazodevigênciadesses contratosde 
arrendamento,osmesmosficavamautomaticamente 
extintos, obrigando-se os locatários ao entregar as 
terraslocadasindependentementedenotificaçãoju
dicial, semdi re itoàqualquerin de niza çãoporbenfe i
torias que porventura nelas houvessem implantado, 
conformedisposiçõesprevistasnalegislaçãovigente 
à época, nãoconfigu rando, portantodocumentosca
pazes de transmitir a propriedade das respectivas 
áreas que eram e são-como já sedisse-dodomínio 
público. 

Afinal, meros contratos de arrendamento não 
configuram- comojamaisconfiguraram- aquisição 
de pro pri eda de de imóvel. Os registros de lesde cor
rentes, ainda que ili citamenteobtidas, nãoca racte ri
zamde modoalgum, aqui siçãodedomínio, nem in du
zem,se quer, à presunção deste. O fato deter sido re
aliza do pelo cartório de Alta mira, mostra que ore gis
tro teve apenas autenti cidade no ta rial e nun caauten
ticida de doassenta men toque encerra. 

Trata-se no caso em exame, de hi pó te se típica 
de registro com base em doeu men tosquenãocorpo
rificavamoatocausalindispensável;documentosnão 
registráveisque, irregulareindevidamenteforamle
va dosa registro e obtidas as suas transcri çõesno an
tigo Livro3 (atual Livro2),destinado especifica mente 
aosassentamentosrelativosàpropriedade. 

Afinal, é im pres cin dl velo ato-causal trans mis
sivo con fi gu randodi re ito inscritível e in sertoemdocu
mento registrável, e, em seguida, o registro com o 
qual se consumará a aquisição do direi to real e apre
sunção jures tan tum do domínio. 
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Tanto a antiga como a atual, Lei de Registros 
Públicosenumeramtaxativamenteosdireitosinscrití
ve is (art. 167) eostítu los registráveis (art. 221 ). 

Somente quandoobservadas essas formalida
des essenciais é que o registro adquire eficáciacons
ti tu tiva de direi to de pro pri e da de do imó vai e induz a 
presunçãodedo mínio (art. 859do Código Civil). Mui
to pelo contrário, o que se vê no caso em questão é a 
necessidade do desfazimento de um registro resul
tante de documentos que jamais poderiam autori
zá-lo. 

Ape sardisso, entretanto, atendendoso licitação 
formulada pela em pra sa Indústria, Comércio, Expor
tação e Navegação do Xingú Ltda. - INCENXIL, a 
época re presentadapelo sócio Umbe li no José de Oli
vai ra Filho, foi efetuada, em20dedezembrode 1993, 
uma averbação (AV-8) à margem da matricula rf 
6411, das no tas do cartório de Alta mira, contendo um 
memorial descritivocartográ fico medi ante o qua la re
ferida gleba foi fraudulentamente ampliada para 
4.772.000hecta res, sem que houves se qual quer jus
tificativa legal quanto à procedência desse trabalho 
que sim pies mente acres cantou ao imó vai já su per-di
mensi o nado e erro nea men tetidocomode proprieda
de parti cu lar, cerca de4.772.000 hecta resde terras 
públicas. 

De igual modo, em 2 de setembro de 1995 foi 
efetua da nova averbação à margem da mesma ma tri
cu la nº 6411, desta feita referente ao ins tru men to par
ticular de alteração de ato constitutivo da Indústria, 
Comércio, Exportação e Navegação do Xin gu Ltda
INCENXIL, porintermédiodo qual os trêspropri etá ri
os da dita em pra sa, Umbe li no José de Oliveira Filho, 
Carlos Alberto Melo de Oliveira e Humberto Esteves 
MelodeOlive ira, transferi ramtodasascotasda soci
edade para a empresa Ron don Agro pecuária Ltda. e 
Ao berto Beltrão de Almeida, este, segundo consta, ir
mãodo em pre sá rio Cecília RegodeAlme ida, ca ben
do, respectivamente, 95% e 5%docapital social, pela 
importância irrisória de R$500.000,00 (Quinhentos 
mil reais) tudo conforme os da dos constantes da cer
tidão ex pedida pelo Cartório de Registro de lmóve is 
de Alta mira. 

Demais a mais, pormeiodeestudos realizados 
pelo diretor do departamento técnico do lterpa, Dr. 
Pa raguassú Élle resve rifica-secla ramentequeaalu
dida gle ba Cu ruá abran ge não só imen sa área per
tencente ao pa tri mô nio fundiário do Esta do do Pará, 
comaproximadamente2.715.865hectaresincidindo, 
inclusive, nos loteamentos Altamira li e Altamira Ili, 

comotambémenvolveparcelasconsideráveisdoter
ritó riopa raen seatualmentesob ju risdiçãofede raldo 
Instituto Na cio naldeCo lo nização e ReformaAgrá ria 
- INCRA (2.510.847ha); do Esta do Ma i ordas Forças 
Armadas- EMFA(268.296ha) eda Fundaçãonacio
nal do Índio - FUNAI (199.956ha). 

Não só isto.Pelas conclusões do Dr.Para guas
sú Élleres, as dimensões reais da gleba registrada 
comodepropriedadeparticularatingemaproximada
men te 5.694.964 hectares, am pli ando, ainda mais, a 
jáabsurdapretensãodominialdaempresarequerida 
tal como se vê pelo mapa incluso .... Confeccionado 
com base em elementos extraí dos do me mo ri ai des
critivo averbado a margem da matricula nº 6411 do 
cartório de Alta mira. Como se consta ta, diantedesse 
relato, resultacomprovadoqueaempresa requerida 
adquiriu apenas supostos direitos de posse sobre 
vasta extensão deter ras pertencentes ao pa tri mô nio 
fundiário do Estado do Pará, e que esses "direitos" 
com subs tan ci a dos em meros contra tos de arrenda
men to, foram leviana e indevida mente leva dos à ins
crição no Registro de lmóve is da que laComarca,até 
porque, tais documentos(contratos de arrendamen
to) jamais pode riamserassentadosem livro de regis
tro imobiliário específicodeinscrição (hojematrf cu la 
depropriedadedeimóveis). 

Não se sabe, pois, como do cu men tos tão pre cá
ri os (contra tos de arrendamento) cuja soma tó ria das 
áreasdestinadasàexploraçãoextrativanãochegava 
sequer a trinta mil hectares, possibilitou o registro 
dessas mesmasáreasem livrocarto rá rio específico 
para o assentamentodepropriedade, com a dimen
são astro nô mica de quase 6.000 .000 de hectares." 

O Dr. Cândido Paraguassu Élleres ex-Diretor 
Técnicodo lterpa,ao se referir ao tamanho da área re
gistra da em nome da lncen xil de ela rou: 

"Mais uma vez a questão dos números cario ria
is e dos nú me rosmate má ti cos. Não é4.770. Eu pas
so ai mente, fiz os cálculos é, em ver da de, essa área 
mede 5 mi lhões, 694 mil 964 hec ta res. Mais lá no re -
gis Iro está 4 milhões e se te centos." 

É INSERIDA A SEGUIR, A ÍNTEGRA 
DAS NOTAS T AQUIGRÁFICAS REFE REN
TES AOS DEPOIMENTOS DO SENHOR 
ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO, TA
BELIÃO DO CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE 
NOTAS DE BELÉM, GLÁUCIA ALENCAR 
MEIRELLES ROCHA, ADVOGADA, E 
MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO AMARAL, 
ADVOGADA, PRESTADOS A ESTA CPI EM 
17 DE OUTUBRO DE 2000: 
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DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, 

REVISÃO E REDAÇÃO 

NÚCLEO DE REVISÃO DE COMISSÕES 

TEXTO COM REDAÇÃO FINAL 

TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS 

CPl-OCUPACÃO DE TERRAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA 

EVENTO: Audiência Pública N': 000984/00 DATA: 17/10/00 

INÍCIO: 15h09min TÉRMINO: 17h30min DURACÃO 2h21min 

•TEMPO DE GRAVACÃO: 2h22min PÁGlllAS:93 QUARTOS:29 

i REVISORES: 
1 

; SUPERVISÃO: Gil 1A. LElÍCIA, L(VIA COSTA MARIA LUÍZA 

lcoNCATENAÇÃO: MÁRCIA 

1 DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO 

ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO- Tabelião do Cartório do 31 Ofício de Notas 
de Belém, Pará; 

MARIA SILVIA MONTEIRO DO AMARAL-Advogada; 

GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES ROCHA-Advoaada. 

SUMÁRIO: Oitiva das testemunhas Adriano Queiroz Santos Filho, Maria Silvia 
Monteiro do Amaral e Gláucia Alencar Meirelles Rocha 

O SR. PRESIDENTE (Deputadó Luciano Cas -
tro) - Havendo número regimental, declaro abertos 
os trabalhos da 30ª reunião desta Comissão.Sobre 
a mesa a ata da24ª reunião, realizada em 12de se
tembro de 2000. Há quem queira discutir a ata? (Pa
usa.) Não há quem queira discutir a ata. Em vota
ção. Os Srs. Deputados que a aprovam permane
çam como se acham. (Pausa.) Aprovada a ata da 
24ª reunião. Esta re u niãofoiconvocada paraaoitiva 
das seguintes testemunhas: Dr. Adriano QueirozFi
lho, tabelião do Cartório do 3º Ofício de Notas de 
Belém do Pará; Dr" Ma ria Sílvia Monteiro do Amaral, 
advogada; Dr" Gláucia AlencarMeirellesRocha,ad
vo ga da. As testemunhas serão conduzi das à sala de 
espera para atender aos ditames legais, de modo 
que os depoimentos sejam tomados separadamen
te. Por favor. (Pausa.) ChamooDr.AdrianoQueiroz 
Filho, tabelião do Cartório do 3º Ofício de Notas de 
Belém, a tomarassentoaminhadireita.(Pausa.)Dr. 
Adriano Queiroz Filho, por favor, gostaria que o se -

nhor dissesse o seu nome completo, a sua função 
no cartório e, depois, prestas se o seu juramento. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Meu nome é AdrianoQueiroz Santos Filho.tabelião 
do 3° Ofício de No tas de Belém do Pará. Faço, sob pa
lavras de honra, a promessa de dizer a ver da de do 
que souber e do que me for pergunta do. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) -Pode sentar, doutor. Dr.Adriano, o se nhortem ... 
táacompa nhadodealgumadvogado? Deseja ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro )- Pois não. Con su 1 to se o se nhor de seja fazer ai -
gum esclarecimento preliminar à Comissão. Com a 
palavra. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Sr. Deputado, estou .. .fui convocado como testemu
nha de uma ... da Comissãoe,sobreterraspúblicas, 
haveria mui to o que se ta lar em ter mos de ocupação, 
de grilagem, mas eu me atenho a ou vir as perguntas 
que me forem feitas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Oautordo reque rimentodeconvocação, o emi
nente Relator, DeputadoSérgio Carvalho, com apa
lavra. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, Sr. Adriano Queiroz, 
queremos agradecer, inicialmente, a gentileza de V. 
Sª estar aqui, pre sentenes ta CPI, queapu ra a ques
tãodeterraspú blicasna regiãoamazônica etam bém 
no Esta do do Pará. O motivo da vinda de V. Sª até a 
CPI, principalmente, a respeito do caso das terras 
quefo ramdoco ro nel Acci olyedosobri nho, oAnto nio 
Accioly Meirelles, e que deixou um legado para os 
seus filhos. E esse lega do, essa parti lha de bens, ela 
se encontra exatamente no cartório de propriedade 
de V. Sª. É porissoquenósconvida mos para que aqui 
o senhor nos pudesse explanar a respeito de toda 
essa questão desse lega do. O se nhorcomo ninguém 
saberá explicar para todos os deputados desta CPI 
como são es sas terras, qual a origem des sas terras, 
qual a quan ti da de de terras que existe na parti lha de 
bens, para que a gente possa tirar nossas conclu
sões. Eu gosta ria que V. Sªdetivesseexatamentenas 
explicaçõesdoqueexiste nocanó rio Queiroz, láem 
Belém, ares peito ... sobre essa parti lha de bens. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)- Com a palavra. 

O Sr. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Exmo. Sr. Deputado,euqueriaapenasfazerumareti-
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ficação de que esta documentação não se encontra 
no Cartório, Queiroz Santos, de Belém. Essa docu
mentação toda, ela é originá ria do Cartório ... de úni
co ... do 1 ºOfíciodaComarcadeAltamira, queacu mu
la as serventias de notas e registrai. O 1° Ofício de 
Alta mira é um cartório de no tas, onde lavram-se es
cri tu rasetam bémé umcartó rio de registro de imóve
is. Então, é umcartó rio que faz tudo. É ... o primeiro en
volvimento-gosta riadeescla receraos Srs. Deputa
dos aqui pra sentas-é que eu fui casa do, em primei
ras núpcias, com a neta do Sr. Acci oly Me irei les, tá? 
E, em função disso ar, eu tenho conhecimento de 
como advinham essas ... essas áreas de terra à fa mí
lia. O coronel Accioly Meirelles, desde os idos de 
1915, por aí, já era seringalista naquela região de 
Alta mira, se ringalistaecastanhe i ronaque la região. E 
detinha diversos arrendamentos naquela época, do 
qual, arrendamentos esses que a família não tinha 
conhecimento legal. Osfi lhos, oprime iroveiodocoro
nel Accioly, coronel Ernesto Accioly, e que depois 
passou para Antonio Acci oly Me irei las, que é pai do 
meu ex-genro. Então, essasáre asdeterraque erama 
ex piora ção de castanha e borracha, to das elas foram 
devidamente legalizadas, atra vésdeaçõesde justifi
cação de posse, em 1923. E to dases sas pro pri e da
des que estão relaciona das em número de 12 dentro 
desse processo, todas elas receberam registro no 
Cartório de Registro de lmó veis de Alta mira, através 
de uma sentença transita da em julga da em processo 
de justifica çãodepos se. Ele inicial mente tinha essas 
posses, meras posses, mas, em função de uma ação 
de justificativa de posse-tá?-, através de uma sen
tença ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr. 
Adriano,porfavor. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pois não. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Eu 
gosta ria, quando o senhores ti ver expondo, se eu pu
desse interromper e fazer algumas perguntas, será 
de ... Em nome de quem? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pois não, Relator. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - O 
senhor está se re ferindo ao coronel Emes to Acci oly, 
porenquanto? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Coronel ErnestoAcciolyeAntonioAccioly Me i relias. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Os 
doiseramproprietáriosdasdoze ... dosdozeseringais? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Dos doze seringa is, tá? Então, esses seringa is foram 
levados a registro em 1923, porsentençaju dicial, em 
processodejustificativadeposse. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Eles passaram a ser do nos da terra, então? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Passa rama ser do nos da terra. As trans criçõesfo ram 
no Livro3de Registro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro )-Nós vamos ... nós vamos per mi tirum debate di
te rente aqui hoje, em razão de, como ele está rela tan
do o processo e os Srs. Deputa dos desejam ques ti o
nar, então, eu vou permitir ora que um Deputado 
questione,oraoutro.DeputadoAntonioFeijão. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO- Eu não 
entendomu ito,masosenhorconhece.Querdizerque 
de 23 pra cá isso não é mais terra pú bli ca? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não. Apartirdomomentoqueelas receberam regis
tro através de uma sentença, numa ação de justifica
ção de posse, ação transita da em julga da, e foi man
da daa registro, ela passou aconstitu ir. .. constituir-se 
Utu lodepropriedade. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Dr. 
Adriano, por gentileza, em 1923, cada seringai das -
sesmediaquanto? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Esse é uma pergunta interessante, Excelentíssimo. 
De todas es sasáreasdeterra, vai seve rifi car, nos tr
tu losenasaçõesque justificaram, quetodaselassão 
da das em limites natura is, certo? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr. 
Adriano ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pois não. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
doeu men taçãoqueeute nhoaquidaparti lha de bens, 
inclusive que V. Sª passou pra mim, está em mãos, 
não diz isso. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Como assim, Excelência? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- De
limitacadaseringaldesse. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, veja bem. Se dá uma área aproxima da de cada 
seringai de quatro mil, trezentos e tantos hectares, 
que se ria uma gleba de terra, está certo? 

OSR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -Per
feitamente, é essa ame dida. 
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O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Certo. Mas veja bem. Háde se convir, Excelência, que 
as medições constantes dos títulos desse ... desses 
seringa is são to das elas apostas em limites na tu ra is. 
Então, você não pode precisar que sejam 4.366 ... 56 
hectares, como ele pode ser a me nos, como ele pode 
sera mais. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
é isso que consta na es cri tu ra pública. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Sim, mas, veja bem, aescritu ra, ela não ... eladáapro
ximadamente4.356hecta res, está certo? Isso aí nós 
deve ríamos serpre ce didosde uma de marcação, to
mando por base os limites natura is. Isso é um prin cf
pio, que você não ... não de marcou .. , as áreas não fo
ram demarcadas. Elas dão como aproximadamente 
4.356 hectares. Mas, se o senhor for ver nos títulos 
pri mi ti vos, to das elas amarram cada gleba dessa em 
limites natura is: deigarapétalao igarapé tal, fazendo 
frente pro rio tal, com fundos ... O se nhortá en ten den
do? Se todos os títulos o senhor vai encontrar essa 
descrição diária. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Por 
ta vor, eu gosta ria ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pois não. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Só 
pra com pie mentaraqui, eu acho que se ria inte ressan
te agente ler o que tá na pa~ ti lha de bens, que V. Sª 
en caminhou pra mim, a parti lha de bens, só pra ... Foi 
transcrito. Eu pedi pra Polícia Federal transcrever a 
parti lha de bens, porque não dá realmente pra ler di
reito, pela letra, né, e pelo tempo também, que se 
apagou bastante. A delimitação é a seguinte: "que 
passou em julgada, te ita ao lega tá rioAntonioAccioly 
Me irei les, dentre outros constam os bens que se se
guem: possedeterrade no minada Campos, si tu ada 
noiga rapé Cu ruazinho,afluentedo rio Cu ruá, Distrito 
e Município de Altamira, Comarca de Xingu, neste 
Estado,medindoaproximadamente 6.600 metrosde 
frenteefundoscorrespondentes."Naminhaavaliação 
e no meu entendi manto, isso de li mitaperfeitamenteo 
lote. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Osenhorhádepermitirque eu discorde, Excelência, 
porque, quando o senhor tem num títuloamarrados 
os limites naturais e que você diz "contendo aproxi
madamente 6 quilômetros de frente, com 6 corres
pondentes" - o senhor tá entendendo? -, o senhor 
pode ... tá ta zen do a estimativa desses 6 qui lô metros 
de frente. Ele pode ter menos ou mais, porque ele 

está dentro de dois limites naturais. Depende de 
como se vai de tinires ses dois limites natura is. Então, 
se eu pego, em vez desses 6 quilômetrosdefrente, 
eu vou encontrar8qui lô metrosdefrente, auto ma tica
men te eu vou tero seu fundo corres pon dente. Corres
pondente a quanto? A8qui lômetros. São fundos cor
respondentes à frente que é citada. Como também 
pode ser a me nos, em vez de 6 qui lô metros de frente, 
se encontrarnumademarcató riaape nas três ou qua
troqui lô metros. E você te ria ofun do cor respondente à 
frente que tos se encontra da. Eu acho que pra que se 
possa de fato definir uma área que tem como limites ... 
é ... que tem a presunção de área limites natura is, te
mos que ir buscares ses limites natura is. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Além da me tra gemde frente e fundos, ele esta be le ce 
também que cada lote desse, cada se rin gal desse ti
ves se 4 mil e 356 hectares. É outro dado importante, 
por que eles têm como base frente e fundos: 6 mil e 
600 por 6 e 600, e ali nessa medi da a pessoa tem que 
ter 4 mil, 356 hectares, e não passar disso aí. O se
nhorcon corda comigo? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Excelência, mais uma vez eu vou discordar do se
nhor. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Mas, estáescritonaescritu ra. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Veja bem, a escritura, quando ela define 4 mil, 356 
hectareséumalegislaçãomuitoposteriora 1923, às 
ses ma rias, mu itoposte rior, ondeosgovernosdoses
tadossópode riam ti tu larlotesaté 4 mil, 356hecta res. 
Acima desses limites, era n e cessá rio autorização do 
Congresso Nacional para que sefizes sem es sasti.tu
lações. Então, Excelência ... Excelência, quando es -
sasáreasforam registradas, em 1923, elatra ziaetraz 
em to das as suas descrições limites natura is e esses 
li mitesaté hoje nãofo ram levanta dos. Essa éa ex pli
ca ção que eu gosta ria de ter, em ter mos de área. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. 
Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-DeputadoMax Rosen mann. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- Estou 
gostando mu i to desse in r cio, da forma como o senhor 
está explicando, porque é ver da dei ra mente como as 
coisasaconteciam. E os limites natura is a que o se
nhor se refere era uma forma, talvez, até de burlar 
aqui lo que o Governo pode ria ti tu lar, se a pessoa ti
nha are serva, tinha uma área natural, com uma di vi
sa natural, pode ria na prá ticasermu itoma ior. Princi-
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paimente seformedido, podeteruma léguadefrente, 
até o iga ra pé e pode de re pen te não dar 4 mil e sim 
dar 8 mil ou mu i to mais. Pode acon te cer, não pode? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pode. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E 
isso que eu que ria ou vir. 

Muitoobrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputa do Luciano Cas
tro)- DeputadoJorgeCosta. 

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Estou 
aqui como membro suplente e até mesmo um colega 
aqui disse que eu já sou eleitoPrefeito não podia ... 
não deveria nem estar por aqui. Mas é brincadeira 
dele. Entretanto, a gente sabe que essa si tu açãoso
breterranoPaísému ito ... emu itodiscutida, principal
mente, na Amazônia, né? Mas gosta ria de ter aqui, 
neste momento, umaleipertinenteàlegislaçãosobre 
o assunto. Nós não te mos. Aqui, ninguém sabe, ses
maria ... uma pessoa que explicasse,sesmaria .. ,até 
quando foi dado o direito de legalizarumasesmaria 
pelo Governo, até parece que em 1989, o Seu Adri a
no devesa ber, tem uma lei sobre esse assunto, né? E 
essaquestãodemedida, fundos com patentes, oqueé 
isso, como é que foi chegada a essa questão de ... 
quantoshectarestêm,qualéaquantidadedessaterra, 
isso é ... isso é mui to ... é um assunto, as sim, um pouco 
ne bu lo so. Expli cartam bém o que é tí tu lo de posse, o 
queétftu lo de pro pri e da de. Essasterrastêmtftu lo de 
propriedadeoutítu Iode posse? Setemtítu Iode posse 
não tem direi tone nhum, legal, sobre o assunto de re
clamar, não é? Porque propriedade é uma coisa. Eu 
mesmo ... nós tivemosnopassadoumaterrainvadida 
que o Governo não deu o título de propriedade, nós 
nãotivemosdi re ito a indenizaçãone nhu ma de desa
propriação, porque falta o tftu lo de pro pri e da de, e eu 
estoucertodisso. Quer dizer, tem que haver um ti tu lo 
de pro pri e da de para poder haver re ela mação. Se não 
temtftu lodepropri e da de, otftu lodepos seain da não é 
pro pri e da de. Então, eu acho que agente aqui não está 
tendoassimumaorientaçãosobrealegislaçãovigente 
sobre o assunto, so bre terras.Te ria que ter uma pes
soa que ex plicasse. EuachoqueoSr. Adriano devesa
ber mu i to bem, mas, como ele é uma pes soa que está 
sendo chama do para de por, ele não pode explicar um 
assunto desse, de acordo com os pa râ metros que nós 
desejamos. Nós, Deputados, teríamos que ter uma 
pessoa que explicas se sobre ale gis lação sobre a ter
ra. Esse é o meu questionamento sobre o assunto, 
nestemomento,destaCPI. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr. 
Adriano,porgentileza,então,somandoosdozeserin
ga is, mais ou me nos, quanto tinha a parti lha de bens 
o Co ro nel Acci oly, mais ou me nos, o senhor tem uma 
idéia? So man dotodasasdoze propriedades? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Excelência, se nós tomarmos como parâmetro as 
áreas que são estima das, que seriam em torno de 4 
mil, 356 hectares, nós te rfa mos aí em torno de 50 ou 
cinqüenta e poucos mil hectares. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -Os 
dozeseringais. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Os doze seringais. Agora, isso ... vale ressaltar que 
nenhuma desses seringais teve a sua demarcação 
em campo, o seu levantamento pelos seus limites na
tu ra is, que pode ria dar bem mais ou bem me nos do 
estimado. Quando se fala em 4 mil, 356 hectares é 
umaestimativa. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, o que consta da parti lha de bens deixa dos en
tão pelo Coro nelAnto nioAcciolyse ria mais ou menos 
em torno disso? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
A princípio, sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
princípio, sim. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
De cinqüenta e tantos mil hectares. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Ago ra, eu gosta ria que o se nhor explicas se para nós 
- o senhor tem conhecimento de cartório - como é 
que a Eugênia,queédonado Cartório de Registro de 
lmó veis de Alta mira, fez com que esses 12 seringa is 
chegassem a uma bagatela de 4 milhões, 772 mil 
hectares? O se nhortem como explicar isso? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Tenho sim, senhor. Eu queria.primeiramente, Exce
lên eia, an tesde responder a sua pergunta, eu que ria 
ao Deputadoquequestionou sobreposse e proprie
dade. A posse de fato é uma propriedade, digamos 
as sim, precária, e se rever te com o tempo, e com al
guns procedimentos ela pode reverter em pro pri e da
de. Aposse se transformar em pro pri e da de. No caso, 
essas 12propriedadesda famfliaAcciolyfo ramtodas 
elasob je to de uma ação de justificação de posse, de 
1923, tran sitadaemjulgado, sentenciadasemanda
das pra cartório pra registro. Então, uma sentença 
que deu ale gitimidadea essas áreas, sem até o mo
mento sediscutirovo lu mede área. Com pie mentando 
o raciocínio, Sr. Deputado, o usucapião é também 
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umapossequea nossa legislação encontrou,atra vás 
de uma ação de usucapião, uma maneira para que 
aquele ocupante daquela área pudesse transfor
má-la, um dia, em propriedade. Por isso a ação de 
usucapião. Então, ale gis la çãopermite que se passe 
da posse à pro pri e da de. Se ria uma resposta a ... 

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Eu gosta
ria de fazer uma réplica, no senti do de que, para que 
passas seà propriedade tem que haver um doeu man
to do Governo, ou da União ou do Governo do Esta do, 
dizendo que é um título de propriedade, não é uma 
posse. Enquanto ela ti ver só sob a for ma de título de 
posse, ela não é pro pri e da de. Então, tem que ter al
gum do cu men to dessa terra que o Governa dor diga 
queétítu lodepropriedade, expedisseotítu lodefi niti
vo dessa terra. Elas têmotítu Iode ti nitivo? Pergunto 
eu. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Exce lên eia, se me permite, otítu lodefinitivoqueela 
tem hoje não foi aquele expedi do pelo Governo, nem 
GovernoEstadualnemGovernoFede ral. Foi expedi
do através de uma sentença judicial, uma sentença 
que reconheceu que aquela posse que ele mantinha 
sobre aquela área era mansa e pa cí fica. Isso é todo 
um processo de ai tiva de vizinho, deteste mu nhas e 
tudo o mais. Então.o PoderJu diciá rio'ga rantiu a ele a 
transformação des saposseman sa e pacífica em pro
priedade. 

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Então, 
essa ação não é normal, por que no nosso Esta do, no 
Esta do do Pará, pelo me nos, essas terras de posse, 
que têm título de posse, elas não são reconheci das 
como título de pro pri e da de pelo Sr. Go vema dor. Elas 
têmaque le escriturado emcartó rio etaldeofício, pa
re ce que no livro próprio que tem, mas elas não são 
reconhecidasparaquestãodedesapropriação.OGo
verno não dá o direito, nem as que são invadidas o 
Go vemo não dá condição para defender aquelas ter
ras, porque estão sendoinvadidas. Porque eles exi -
gem que tenha o título de propriedade definitiva do 
Esta do, da União, otítu lo de pro pri e da de. Então, es
sasterrastodassãoquestioná veis lá.Perfeita mente 
questionáveis. Porque o Governo tá questionando. 
Essa simplesassertivasdeque elas sãotítu Iode pos
se, que têm cadeia "vinte ná ria", antiga, elas por si só 
nãoconfirmama pro pri e da de da terra pela empresa. 
Eu acho as sim, que elas sãoques ti o ná veis. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Eu queria apenas - um instantinho Excelência, que 
eu já entro na suares posta. E que hoje as ações de 
legitimidadedepossehojesãocontestá veis, não são 

aceitas, como eram em 1923, antes de q uai quer ins ti
tu to detitu la ri zaçãodeterra. 

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA- Mas hou
ve uma lei, na União, se não meen gano, eu não estou 
bem a par, em que ele deu uma data, um prazo, para 
que essas terras fossem legitimadas pelo Estado e 
pela União. Senão me engano de 1982a89, umaco i
sa as sim.Passa do esse prazo, elas não seriam mais 
legitimadas. Então, elas tiveram um prazo para ser le
ga li za das com título de fi niti vo. Sei que ex is te essa lei. 
Ago ra não me Iam bro, por que não sou da área, mas 
existe. E por isso que eu gostaria que tivesse uma 
pessoa que nos desse uma orientação sobre esse 
elenco de leis sobre terras, que é muito grande no 
País. Era esse o questionamentoque eu gostariade 
co locamestemomento. E eu gostariaquehouves se 
mais condição pra gente ter uma análise mais certa, 
maisperti nenteso breoas sunto. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Dr. 
Adriano, porgenti leza, a pergunta que eu fiz anterior
men te, não sei se V. Sª res pon deu. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Ainda não. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Como é que a Ora. Eugênia, ela consegue trans for
mar essa propriedade de 52 mil hectares em 4 mi -
lhões, 772? O se nhor acha que ela invadiu terras da 
União, terrasdevolutas? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Com carte za, com carte za. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E 
isso não é cri me, Dr.Adriano? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Com certeza. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - O 
senhor acha que, então, a Dr3 Eugênia, ela come teu 
um crime? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Cometeu um crime. Não ela propriamente. Eu gosta
ria agora de fazer um relato de toda essa situação. 
Principalmente dessa situação de Altamira, que en -
volve esses 4 mi lhões, 772 mil de hec ta res de terra. 
Em 1977, o Incra do Pará, atra vésdo Projeto Fundi á
rioAltami ra-Pará, enviouaotabe liãodoCartó rio do 1º 
Ofício de Alta mi raoOfíciodenº 142n7, da tadododia 
30 de agosto de 77, em que ele pede que o oficiai do 
cartório informe se dentro de uma área, de uma de ter
minada área, área essa que estava entrando num 
processo discriminatório pra arrecadação de terras 
devolutas no Esta do ou da União, informas se se den
tro da que lepe rí metroha viaalgumtítu Iode pro prieda-
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de registrado. Em 1977, isso aí, um ofíciomandado 
ao tabelião de Alta mira. Então, nas se ofício ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Quem que en caminhou esse ofício? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
O Incra, atra vésdo OH cio 142/77, oficiou ao ti tu lar do 
cartório de Registro de lmó ve is de Alta mira pra saber 
se dentro de um pe rí metro que ele dá aqui no me mo
rialdescritivo, seexistiaalgu mapropri edade registra
da ali. Então, diz o memorial das cri tivo desta ação dis
criminatória que o Incra farianestaregião.Memorial 
descritivo: "Partindo do ponto A, de 7 graus e29 mi nu
tos de la ti tu de sul, de 54 graus e 23 mi nu tos e 54 se
gun dosde longitude oeste ... " Então ele dátodoodi ra
cionamento e o perímetro que seria abrangido por 
estaaçãodiscri mi na tó ria, tá certo? Dentrodomesmo 
ofício: trecho compreendido ... Ele diz ... "O presente 
memorial descreve uma área a ser arrecadada pela 
União, com fui cro no que dispõe o art. 28 da Lei nº 2 
6.383n6, de 7 de dezembro de 76, ao longo da rodo
via BR-163, trecho com pra en di do entre o rio Aru ri e o 
quilômetro 1.140, no sentido Cuiabá-Santarém, 
abrangendo terras do Município de Alta mira e lta i tu
ba. A área contida nos li mi tas é de aproxima damente 
4 milhões, 772 mil hectares. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - É a 
mesma área? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
A mas ma área. Então, o registro que foi fal si fica do foi 
emcimadesteofíciodo Incra, tá? Eu gosta ria de pas
sar às vos sas mãos pra que o se nhor pu das se ter ... 
Aqui é o início de toda a fraude havida em cima des
sas terras de Altamira. Originou-se no ofício que o 
Incra remeteuaotabe lião, informando que,dentrode 
umdeterminado perímetro, seria feita uma ação de
marcatória. E perguntandoseocartóriotinhaalgum 
regis troden trodestepe rí metro. E otabe liãoinforma: 
"que revendo em meu cartório os livros de oficia la to 
de registro a meu cargo, constatei existir, transcritas 
em nome de herdeiros do Coronel Emas to Acci oly da 
Silva eAntonioAccioly Me irei las, asseguintespropri
edades: Morro Pelado, transcrição nº 105, às folhas 
14, do livro 3-A, em 15 de dezembro de 1923; Cam
pos, transcrição 104 ... " Então, ele dá to das as áreas 
queforamencontradasdentrodomemorialdescritivo 
na ação dis cri mi na tó ria que ia ser efetua da. isto aqui 
é o início de toda a falsificação. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Agora, eu pergunto ao senhor. Talvez seja por isso 
que a Dr" Eugênia não queiraprestardepoimento a 
essa CPI, porque pela segunda vez ela foi convoca da 

e até hoje ela re ai mente não demonstrou boa vontade 
para es taraqui, pra prestares ela re cimentos. Porque 
ela não tem outra ai ter nativa se não ... , a não ser é fu
gir de prestar o seu depoimento, porque ela vai ter 
queexplicarisso. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Exce lên eia, essa fal si fica ção aqui, ela tem toda uma 
história, equeeunãoculpodiretamentea D. Eugênia, 
hoje, como ti tu lardocartó rio, porque isso foi montado 
por um ir mão dela, que era es cre vente do cartório, o 
Sr. Sebastião. Então, o cartório tinha este ofício, este 
do cu men to do Incra, e lá ficou arquiva do. Em 1970, o 
meu ex-sogro,játendovindopra Belém, foi procurado 
pela família Umbelindo ... ,Umbelino José de Oliveira 
Filho, LúciodeOlive ira, que eram irmãosequemora
vam em Alta mira e que ex pio ra vam castanhas e tudo 
o mais. E meu sogro, então, fez uma venda de benfe i
to ri as pra essa família, que é tida como afirma Xin gu 
Importação e Exportação Ltda. -EXEL. Fez a venda 
dessasben feito rias. Comopassardotem po ... Até en
tão, a fa mí liadoJosé Ma riaMei rei les, um dos herdei
ros, não sabia das ses títulos de terra cons tantas em 
cartório. Eles não tinham conhecimento. Vieram to -
marco nhe cimento após a morte do pai, muitos anos 
depois. Coma vendadessasbenfe ito riasecessãode 
direito para Umbe li no, tá, sem citar em nenhum mo
mento essa transação,adenominaçãodenenhuma 
das posses. Simplesmente canoas, estradas de se -
ringais,barracos ... Foramasvendasdasbenfeitorias. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Que 
ano foi? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Em 1970, que o Sr. José Maria Meirelles fez essa 
transferênciaprosUmbelinos. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dos 
dozeseringais? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, ele não es pe ci fica; Porque até então ele não sa
bia que ele tinha aquelas doze seringa is. Ele fez uma 
vendadebenfe itori as, como barracos, canoas, estra
das de seringa is, essas ben feito ri as que eram da ex
pio ração do negócio.Agora, oengraçadoéquea ven
da foi fe itaem 18desetembrode 1970, mas somente 
em 8 de novembro de 83, treze anos de po is, é que 
este doeu manto élevadoa registronoCartó rio de Tí
tu lose Documentos, trezeanosdepo is. Eco inciden
temente, em 1983, no dia 4 de novembro de 83, o Sr. 
Umbelino José de Oliveira Filho junto com Lúcio de 
Oliva i raeosde ma is sócios dessa empresa lavraram 
no Cartório de Alta mira uma escritura de alta ra çãodo 
contra toso ci ai da firma Indústria, Comércio e Expor-
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ta çãode Xin gu, lavrou essa escritura deal tera ção; e 
nessaescritu ra de alteração eles integralizarames
sas doze propriedades no capital da empresa, atra -
vésdessaescritu ra pública, certo? De4denovem bro 
de 83. Ora ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Pelo que eu es tau entendo ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pois não, Exce lên eia. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, a partirdes se momento esses doze seringa is 
passaram a ter dois do nos. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
É, porque, veja bem, o Zé Maria, afamíliadeZé Ma ria 
nãoven deu ose rin gal para ninguém. O Umbelino, em 
conluio, posso dizer assim, com o Sr. Sebastião, ir
mão da Dona Eugênia, registraram esses títulos 
comoca pi tal, las troparaalte ração doca pitaldeXingu 
Exportação e Importação. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
para que eles tives sem ... para que tives se re ai mente 
valor essa escritura - toda escritura, o pessoal diz 
que tem va lor. .. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Certo. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
pra que tivesse origem teria que ter terminado o in -
ventá rio da família Me irei lese to dos os ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Osherdeiros ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Os 
herdeiros ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
... terem passado. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - .. 
.terempassado. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, não, não. Não houve isso. Não houve essa trans
ferência. Elessimplesmenteseativeramnestavenda 
de benfeitorias, certo, pra juntar, integralizar no au
mento doca pi tal da firma, Expor ta ção e Importação 
Xin gu, essas doze pro pri e da des. Com essa es cri tu ra 
de alta raçãodocontra to soei ai, eles levaram àJun ta 
Comerciai e' o Pará e lá eles já deram um cunho dele
galidade a essa alteração desses seringais no au
mento de capital dessa firma. Alta ração do contra to. 
Feita essa alteração do contra to social, e aí in corpo
ran do as doze pro pri e da das, no dia 20 de dezembro 
de 93 já, manda ser pro cedido um me mo ri aldescriti-

vodessasáreas, dessasáreasquefo ram incorpora
das ao capital da Xin gu. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Em 
93. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Em 93. E esse me mo rialdescritivofoiaverbadonodia 
20 de dezembro de 1993. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- O se
nhor já tinha passa do pelo Banco do Esta do nessa al
tura? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Já tinha passa do, porque nóstemosaqui. .. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN -
Então, o Ban codo Estado, quando aceitou os do cu
mentos, tomou empréstimo, arrestou, e posterior
m~m te bo tau em hasta pública ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Colocou em lei Ião. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Ele. 
não teve essa vi são de que os do cu men tos não eram 
certos? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, não. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Não· 
questionou? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não questionou porque ele tinha uma es cri tu ra de in
corporação. Tinha umacertidãodoCartóriode Regis
tro de lmóve is,comacertidãonegativadeônuseafir
man do que a pro pri e da de era dessa empresa. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Ele 
aceitou. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Tinha de aceitar. Como é que se vaisa ber que um do
cumentoapresentado oriundo de um cartório de no
tas e de registro de imóveis seja falso? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E 
esse me mo rialdescritivo que o se nhorvaicitaradian
te, ele é base a do na que la de ela ração iniciai onde as 
frontei rasnatu raiseramdescritas. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
É, veja bem, Exce lênciaessememo rialdescritivo ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Ele é 
baseado ... Ele é feito baseado nas divisas naturais 
descri tas lá no do cu men to lá atrás. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não senhor. Aí é que tá. Esse memorial, descritivo, 
ele é feito para regularizar os 4 milhões, 772 mil hec
tares de terra. 
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O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Mas 
nãocoincidecomasfronteirasnaturais. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, não, não. Éfe itoaleato riamente. Edizomemori
al descritivo, pelo pro fis si o nal que as si na, que ele foi 
fe itocartograficamente. Elefoifeito em cima de ma
pas. E eu che gar aqui, abrir um mapa da re gião e di -
zer: eu quero essas coordenadas aqui, aqui, aqui, 
que era justamente pra justificar os 4 milhões, 772 
hectares. Para isso se valeram desse primeiro do cu
men to aqui, quefoioofí cio do Incra ao ti tu lar do cartó
rio, sabendo-se dentrodaqueleperímetro,aserdis
criminadonumprocessodiscriminatóriodearrecada
ção de terras públicas, se havia pro pri e da des. Então, 
eles seva le ramdessememo rialdescritivoconstante 
nestedocumento,prafazerestememorialdescritivo, 
quefoiaaverbação, foi averbado. Feitoemcima .. , diz 
aqui: "Me mo rialdescritivo. Tra taopre sente memorial 
descritivo carto g rá fico de uma área de terra de no mi
na da Fazenda Cu ruá, de pro pri e da de da lndús tria e 
Comércio, Importação e Exportação Xingu Ltda., no 
Esta do do Pará. Oi men são da área: 4 milhões, 772 mil 
hectares deter ra." Quer dizer, co in ci dea pró priaárea 
que é da ação dis cri mi na tó ria. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- E es
sasinformaçõesnãoforamutilizadaspeloórgãoesta
du ai lterpa na sua defesa junto à Justiça do Pará, que 
decretou como terras priva das e não públicas. Então, 
essetipotododeargu men to que o se nhorestá usan
do não foi usa do pelo Governo. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Eutenhoconhecimento ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Por
que o Governo do Esta do contestou a pro pri e da de. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Certo. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E foi 
dito em juízo, em sentença definitiva do tribunal, que 
essasterrassãoprivadas,independentedeentrarno 
mérito de quem. Masconside rouprivadas. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Eu não co nheçodessa sentença, Exce lên eia, ainda. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Por
que naturalmente eles de vem ter usa do algum argu
mento para dizer que eram públicas, e perderam. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Para dizer que não era pública? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Que 
eram públicas. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
O lterpa? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- Claro. 
Seo lterpatives se essas informações aí que o senhor 
está tendo, ele pode ria ter usa do. E essa a minha per
gunta. O senhor estása ben do com tantos de ta lhes, 
me estra nhaque ose nhornão saiba que a Justiçado 
Pará já tomou a decisão ti nal e que são terras priva
das. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Veja bem, Excelência, eu não tenho acompanhado 
particularmente esse processo, o senhor tá enten
dendo? É .. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- Está 
respondi do. O senhor não sabe. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não sei. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Está 
respondido. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Agora, quero mostrar de onde nasceu essa tal si fica
ção toda. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Dr. 
Adriano, nóspodemosdizer ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Mas 
é lamentável... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - QuerialembraraosSrs. Parlamentaresquenós 
ainda te mos dois de poentes. Já são 16 horas. Portan
to, gosta ria que pu déssemos serob je ti vos nos ques ti
onamentos, e que o senhor possa ser objetivo nas 
respostas, a fim de que agente possa es ela re ceras 
dúvidas. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Sr. 
Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Pois não, Relator. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr. 
Presidente, esse depoimento tem sido um dos mais 
valiosos aqui para a CPI ares peito desse caso. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Perfeito.Relator. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Por
tanto, mesmo que a gente demore mais um pouoo, 
acho que é in teres san te e importante para a CPI. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Perfeito.Desdequenóspossamosserobjetivos 
nosques tio na mantos.Que roqueagente sejaob jeti
vo em questioná-lo e ele em responder. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Dr. 
Adriano, nóspo de mosdizerque nós esta mos diante 
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de uma das maiores fraudes do País ares peito de ter
ras públicas? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Com certeza. E fraude até que eu diria infantil, Exce
lência. Até infantil da manei racomofoife ita. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Ou
tra pergunta. Quer dizer que a Rondon, a empresa 
Ron don, ela entrou numa fria comprando terra fal si fi
cada? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Excelência, eu digo que a Rondon, inicialmente.ela 
entrou de boa-fé nisso aí. Mas hoje a Ron don Agro pe
cuária Ltda. tem conhecimento de toda essa fraude 
que existiu e insiste empermanecercomoadqui ren
tes lega is disso aí. Eles não querem reconhecer que 
isso é uma fraude. Então, eu admito que eles tenham 
entrado inicialmente de boa-fé. Foram lesados, mas 
depois de eles terem sido informa dos pelo lter pa, de 
te remconsta ta do que essas ter rasto ram ... essa do
cumentação toda foi montada e querer insistir em 
manter essa pro pri e da de, aí já induza má-fé. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - O 
se nhorestáque ren dodizeren tão ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. 
Presidente, eu gosta ria defazertam bém uma pergun
ta. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- No
bre De puta do Max Ro sen mann, eu estavaargüindoo 
Dr.Adriano. Se V. Exª mepermitircon ti nu armais um 
pou coaté terminar. Dr.Adriano, querdizerque ospro
pri e tá ri os da Ron don poderiam dar um gesto a toda a 
sociedadebrasileirarenunciando a essas terras que 
toram grila das. Se ria um gesto de ho nes ti da de e de 
responsabilidade? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Com certeza. Com certeza, Excelência. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. 
De poente, ose nhorto mouco nheci manto que houve 
uma CPI. 

O SR. PRESIDENTE (LucianoCastro) - O Rela
torencerrou? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Mu
itoobrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (LucianoCastro)-Coma 
palavra o Deputado Max Rosen mann, mas me permi
tindo fazer só uma brincadeira - não posso deixar, 
embora seja uma CPl-o Sra sil deve ria então de ser
dartodo o Trata do de Tordesilhas em di reçãoaooes
te, porque ele grilou da coroa es pa nho la. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Umacoisanãojustificaaoutra, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Se
nhorde poente, o se nhordeve ter sabido que houve 
uma CPI na Assembléia Legislativa do Estado do 
Pará sobre esse assunto, e que a conclusão da CPI 
que ou viu to dases sas testemunhas, as quais toram 
escuta das aqui- eu não sei até se V. Sª esteve lá
che gou a uma conclusão ao final da CPI de que deve
riam aguar dar a decisão ju di ci ai. A conclusão da CPI 
- o senhor sabia disso? - que a CPI do Estado do 
Pará tomou, no seu relatório, que consta inclusive 
aqui nesta CPI, que aguardava decisão judiciai. E a 
decisão judiciai foi to ma da, e deu ganho de causa a 
essa empresa Rondon. Estranho isso também, não 
é? E estranho porque nós esta mos aqui julgando sem 
serju ízes. NóssomosDe puta dos, nóssomosDe pu
lados participantes da CPI. Eventualmente, Relator, 
Presidente, membros e nós não te mos essa auto rida
des de julgar a questão judicial. E de repente a CPI 
pede umadeci são judicial, essadeci são sai econ so li
da um quadro. Mais uma decisão judicial, fazendo 
com que a Rondon perceba a boa-fé de sua aquisi
ção. Pelo menos, issoconsagraporumadecisãojudi
cial e nós temos que respeitarumadecisãojudicial. 
Então, o que estou en tendendo é que toda essa con
versa aqui é uma conversaprivada, que deveriaser 
trata da nas barras ou nostri bu na is, e não aqui na CPI. 
A CP 1 não julga questões ju di ci a is. A CPI pode le van
tar problemas, ela pode até acon se lharque o Go ver
no interfira e ve nhaargüira questão da legi ti mi da de, 
mas para isso existe a Justiça. Então é isso que eu es
tou achando estranho as expressões do Relator onde 
pre julga certas situações. Ou nós respeita mosasde
ci sões judicia is ou nós respeita mos ... Porque o nome 
da CPI é das Terras Públicas. Se houve uma decisão 
que a terra é priva da, ela deixou de ser pública. É isso 
que eu gosta ria decolo car. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Dr.Adriano. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr. 
Presidente, eufuicitado, eu gosta ria de ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Coma pala vrao nobre Relator, Deputa doSér
gioCarvalho. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - No
bre Deputado Max Ro sen mann, eu gosta ria de dizer 
a V. Exª que a Câmara Federal,oCongressoNacio
nal, ele não pode se eximir, não pode se omitir a res -
peito de terras devolutas da União e terraspúblicas 
federa is. E se nós te mos indícios de que essas terras 
são públicas da União e que foi feita uma tal ca trua, foi 
feita falsificação em cartório de registro de imóveis, 



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexta-feira 28 00157 

como está dizendo o Dr. Adriano, nós temos, sim, 
comodeputadosrepresentantesdopovobrasileiro,a 
responsabilidadedeinvestigartodaequalquerirregu
laridadequeconstearespeitodaquestãofundiária. E 
é por isso que nós esta mos aqui, por isso que esta 
CPlfoicriada, para investigarexata mente esses títu
los e esses das man dos de ocupação de terras pú bli
cas que existem na Amazônia. Então, nós estamos 
aqui cumprindo o nosso de ver e fazendo com que es
sas terras retomem à sua origem, que continuem 
sendoterraspúblicasfederais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Algumoutro Sr. Parlamentarde seja ... algumou
troSr. Parlamentardese ja interrogaratestemunha? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu 
gostaria de interrogá-lo sobre um assunto diferente 
do que vem sendo trata do de do cu men tos. Então, eu 
não sei se isso está encerrado ... Se assaques tão do
cumental está encerrada, eu tenho uma questão a 
perguntar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Vai perguntar ainda, Deputado Max Rosen
mann? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Estou 
fazendoapergunta. Existemaisalgumassuntoqueo 
Re latordese jasaberdedocu mantos? Porque eu vou 
fazer uma colocação di ferente do assunto, uma per
guntadiferente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Eu 
gosta ria que V. Sª entregas se toda essa farta do cu -
menta ção, que prova exatamente a fal si fica ção des
sas terras, para a CPI. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pois não, Exce lên eia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Com a palavra o Deputado Max Rosenmann, 
paraconcluir. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- Eu te
nho em minhas mãos aqui um do cu men to da De lega
cia da Po lf eia Federal de San ta rém, que, oriundo de 
umadenúnciafeitapelaSrGláuciaAlencarMeirelles 
Rocha, ela di ri giu uma de nún eia que eu trouxe aqui, 
escrita de punho, ao Procurador Brindeiro, e nessa 
de nún eia que ela faz ela cita de for ma agressiva a sua 
pessoa. O senhor tem conhecimento desse proces
so? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Tenho, Excelência. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E ela 
está aqui pra sente. E ela faz sé ri as acu sa ções à sua 
pessoa, de comportamento, e diz que o senhora le-

sou. Fala que" Adriano Queiroz San tos se pra vale ceu 
da nossa amizade só li da de vá ri os anos e, já mal in
tencionado, fi gou a Be lém para a minha irmã, que já 
morava comigo no Rio de Janeiro, oferecendo seus 
trabalhos para regularizar a herança, dando to das as 
ten dên ci as, se jamcarto ria is atam bémde órgãos ju
dicia iscompetentes. O Dr. Adrianoégen rode meu ir
mão, José Ma ria. Foi o próprio Dr.Adriano quem nos 
passou, por fax, o teor das procurações elaboradas 
por ele, que todos os herdeiros deveriam, não para 
ele, mas para a mu lher, dona Ma ria Sfl via. São to dos 
herdeirosqueoutorga ram, fomosenganadose iludi
dos por quase três anos, três ou quatro me ses. O Dr. 
Adriano dizia ter jeito de conta to com com pra dores". 
Querdi zer, o se nhoresta va vendendo essa pro pri e
dade, pelo que ela disse,comtodasasirregularida
des que o senhor acabou de dizer. E mais uma co isa 
in teres sante. Ose nhorestá convencido da irregu la ri
da de e estava vendendo. "Queogrupo era de São Pa
u lo, equefaltavachegarem Be lémparaofechamen
to. As ligações foram se espaçando até que fomos 
descarta dos de forma fria e covarde. Foivozge ralque 
o Adriano negociou as terras, talvez com o próprio 
Cecílio,poisAdrianoestavaemsituaçãomuitodifícil, 
com muitas dívidas em bancos e não foi. .. hi pote ca 
em garantia das dívidas.Adriano adquiriu uma man
são espetacular pra sua primeira esposa, Avenida 
Chermont, Conjunto Euclides Figueiredo, Rua K, em 
Belém, etambémumlate-lateGuanabara. Bom, en
fim, o que eu tô querendo dizer aqui, sem entrar no 
mérito de uma briga até fa mi li ar, que não me com pe
ta, e mui to me nos à CPI, mostra que asco isas têm 
versõesesquisitas,porqueosenhortáconvencido,tá 
pelo me nos dizendo uma coisa aí, e uma parente sua 
tá dizendo que o senhores ta va vendendo a pro pri a
da de, ou vendeu a pro pri e da de. E isso virou num in
quéritopolicial, porqueoBrindeiro, Procurador-Geral 
da Re pública, ele não só recebeu a carta, como ele 
está,deumacertaforma, atéprocessandoa D. Maria 
das Graças. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
MariadasGraças? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Ah, 
es pe raaí. Ma riadasGraçaséade legada. E aGláu
cia, Gláu eia. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
A Gláu eia está sendo processa da? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - É, 
porque, pela forma que ela conduziu, ela também 
mostra o envolvimento dela. Ela faz uma denúncia, 
mas que ela também se acaba ... acaba mostrando 
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práticasirregulares por parte dela. Eu vou aguardar 
ela aqui, pra ta zer essa inquirição. Eu vou enviar isso 
também à Mesa, em seguida,aotérminodostraba
lhos, paraqueo Rela torsede bru cediantedis so, por
que mostra que é, mais uma vez, o que eu estou con -
vencido: que nós estamos trazendo aqui pra dentro 
problemas particulares, de pessoas que venderam, 
estão infelizes. Umaargumentaque eram doze peda
ços e que só venderam seis, que não venderam doze. 
E realmente mostra que as pessoas não estão tão 
santas quanto se apresentam.Equedenunciam,ao 
ponto de o próprio Procurador da Justiça do Esta do 
do Pará dizer e aconselhar a Sr" Gláucia que quem 
temdi rei to deve pro cu raroseudi re itonaJusti ça; co i
sa que ela não fez até hoje. Em 1997, o Procurador 
deixa claro aqui que a Justiça não socorre a quem 
dorme, cometam bém ninguém édadoodi rei to de co
nhecer ... des conhecer a lei. Quer dizer, se ai guém tá 
dormindo, que entre na Justiça.Agora, virtra zer aqui 
pra dentro da CPI briga de ta mí lia, onde dizem que a 
propriedade não é desse tamanho, mas ao mesmo 
tempo saem pra vender na esquina ... O que que é 
isso? O que que nós estamos ... com quem que nós 
estamos perdendo o nosso tempo? E isso que eu 
quero deixar aqui o meu protesto. E vou dei xarto dos 
esses doeu men tos entregues aqui à Mesa praana li
sareava liar, para que o Brasil inteiro sai baoquetá se 
passando. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Algum Sr. Parlamentar? Para concluirmos, ai -
gumSr. Parlamentardeseja ... Dr. Adriano,comapa la
vra, paraosescla reci mentosfi na is. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Exce lên eia, foi mu i to boa e mui to opor tu na a coloca
ção que o se nhorfez, porque é até uma ... o momento 
de explicaralgu masco isas que essa senhora vemde
nunciandoaíhá ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Dan
do tiro pra tudo que é lado. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pra tudo que é lado. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - É 
isso mesmo. E sendo ouvida aqui na CPI. O pior é 
isso. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
E ela vai ser ou vi da aqui, como a minha esposa tam
bém, a minha mulher, vai ser ou vi da, e que foi à Pro
cura do ra .. Logo que a Ron don Agro pecuária adquiriu 
essas áreas, essas terras da Xingu Exportação e 

Importação, a própria Ron don Agropecuária teveco
nhe cimento e teve notícias em Alta mira de que essas 
terras pertenciam à família Meirelles. Certo? E que 
essa do cu menta ção que eles haviam adquiri do eram 
doeu menta çõesforja das, e que isso não te ria susten
tação. E nós to mos pro cu ra dos por pes soas da Ron -
don Agropecuária Ltda. pra adquirir os direitos da ... 
da família Me irei lesemcimadessasáreas, Deputado. 
Nós não sa í mos vendendo. E eu tenho pessoas aqui, 
representantes da Rondondo Pará, aquiemplenário, 
que estiveram no cartório comigo pra. tentarnegociar 
osdi re itosdafa mília Me irei lessobre essasáreas. Em 
momentoalgumfoitra ta do coma Ron don do Pará ex
tensão de terras a seremnegociadas. Em momento 
algum. A pro posta ... eelessa bendoqueafamília Me i
rellesdetémessesdire itosaessespropriedades,que 
se ria feito à Ron don do Pará uma cessão de di re i tos 
hereditários. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Por 
que que essa família até hoje não entrounaJustiça 
pra provar que é dela? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Veja bem, Exce lên eia. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Ela 
quer vender uma co i saque ela não ... não entrou. O 
próprio juiz aqui manda que entre na Justiça, que a 
Justiçanãoprotegequemdorme. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Certo, veja bem. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN -
Então, a pessoa dor me e é a cor da da por um com pra
dor? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Veja bem, Excelência. Primeiro, a família não tá em 
condiçõesfinanceirasdebancar ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- Mas 
isso é um problema pes soai... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
... dela, da ta mí lia. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN ... da 
família. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Tudo bem. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Não é 
da CPI. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, eu concordo com o senhor. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - É 
isso que eu tô querendo alertar a esta CPI, que nós 
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estamos trazendo aqui pra dentroproblemajurídico, 
pessoalefamiliar. lssopode ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-De puta do, De puta do Max Ao sen mann, nós es
tamos tendo aqui a oportunidade de escla receraesta 
Comissão aqui lo que a Comissão deseja. Querdi zer, 
nósestamosapurando,primeiro ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Mas 
eu posso externar meu ponto de vis ta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)- ... se a terra pública ... se era pública, se não era 
pública. Se foi adquiri da legal ou ilegalmente. Qual a 
origem de tudo isso. Nóses ta mos fa landode uma fra
ude admitida até de 4 milhões e 700 mil hectares. 
Quer di zer, esta é uma questão que esta Comissão 
não pode se furtar adis cu tir. Então, embora compre
en den do o ponto de vis ta de V. Exª, por qual eu tenho 
uma admiração e mu i tores peito, mas esta Comissão 
irá continuar a aprofundar, até que julgue, até que 
possa ela até mesmo ter posições discordantes, 
como tem o se nhor. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - O 
que não vai ser di ferente da CPI do Esta do do Pará, 
quandoacon se lhou queaJustiçatomasseadecisão, 
porque nosso poder, no rela tório final, nãoédiferen te 
de umacon se lhamento de um indicativo, porque nós 
não somos ju r zes, nós somos Par lamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Pois não, mas até como Par lamentares nós te
mos que conhecer. E nós esta mos tendo a opor tu ni
da de ago ra de conhecer. Com a palavra o oficiai do 
cartório. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Tá 
bom. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Excelência eu ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Dr. Adriano, paraconclu ir, porta vor. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
. . . eu lamento que essas coisas, esses problemas fa
miliares tenham vindo a esta CPI. É ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- O se
nhor medes culpe até de vir trazer. .. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, não, não. E foi muito ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- Não 
tinha ame norintenção ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO- . 
. . e foi muito importuno que o senhortivesserelata
do ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Quer 
dizer então que o senhor não sabia? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, eu sabia, porque inclu sivecartasapócrifasnós 
temos recebido no cartório, que eu considero que 
essa senhora hoje não esteja no seu ... na suara zão 
legal, tá? Isso ai por uma sé rie de mo ti vos, mas não 
acredito que ela este jano seu perfeito juízo, certo? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - É im
portante. É um depoimento importante de uma pes -
soa que nós vamos ouvir a seguir, saber que ela tá 
com essa di fí cul da de toda. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Com carte za. E se o se nhorforver nas de nún ci as, ela 
fez de nún eia pro Ministro Jung mann, pro Ministro da 
Justiça, pro Presidente do Tribu naldeJustiça. Entrou 
com reclamação contra minha esposa na OAB do 
Pará. Entrou contra uma outra advogada com repre
sentaçãona OABdo Rio de Janeiro. Advogada que foi 
contratadaporela. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sim, 
mas tanto que o Brindeiro aqui recebe a denúncia 
dela e processa ela. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Mas o se nhorvê como é que é. 

o SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Tá ar 
a cópia que eu vou entregar. Elatásendoprocessa
da ... 

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Dr. 
Adriano, eu pedi riaqueosenhorconclu ísseoseude
poimento. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pois não. Eu meco loco à disposição. Vou deixar esse 
materialtodo, que provaoalegado. Tá aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Pois 
não. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Táaquiaposiçãonos sa, e meco locoaíaodisporpra 
outraoportunidade ... 

O SR. PRESIDENTE (LucianoCastro) - Rela-
tor ... 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só 
uma questão ... 

O SR. PRESIDENTE (LucianoCastro)- .. para 
concluir. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Para 
encerar 

O SR. PRESIDENTE (LucianoCastro)-Ummi
nutinho,umminutinho,porfa vor. O Rela torcoma pa
lavra,praconclu ir. 
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O SR. SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente, 
eu não tinha mais questionamentos, mas, agora, 
como foi toca do num ponto que acho que seja de fun -
da mental importânciaparaa CPI, eu te nhoumquesti
ona mentoafazeraoDr. Adriano. Dr.Adriano, me ex
plique então. Agoraficouconfuso, ficou umpoucoem
baralhado, porque, como é que a Rondon comprou 
essas terras da ln cen xil? Por que a Ron don exibe pra 
todo mundo, in clu si ve en caminhou aqui pra CPI, que 
ela adquiriu essas terras da lncen xil. E o se nhortá me 
dizendo que essas terras foram vendidas. Depois o 
se nhorteve que fazer ... re fa zertoda a com pra. Quer 
dizer, essa com pra então foi. .. vale ou não vale? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Da ... 

O SR. SÉRGIO CARVALHO- Da Rondon pra 
lncenxil. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
A lncen xil vendendo pra Ron don? 

O SR. SÉRGIO CARVALHO - A lncenxil ven -
den do pra Ron don. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
É nula essa venda,porquefoifeitaencimadedocu
mentosfalsos. 

O SR. SÉRGIO CARVALHO- E como é que a 
Ron don exibe isso até hoje? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Mas aí é que eu ... Eu acabei de dizer ao se nhorque a 
Rondon entrou nesse processo de boa-fé. Quando 
ela comprou, ela não sabia da montagem que foi feita 
encima da doeu men tação. Hoje, a Ron dontá agindo 
de má-fé ... 

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Mas eu docu
mentaçãoaqui! 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO- . 
.. porque tá se valendo ... ela tá se valendo de uma 
aquisição fraudulenta, tá, pra dar continuidade ou 
man ter numa pos se que ela não tem. 

O SR. SÉRGIO CARVALHO- Então, na verda
de, quem vendeu essa propriedade d e doze seringa is 
foiafamíliaMei rei les? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, senhor. 

O SR. SÉRGIO CARVALHO - Como é que foi 
feito isso? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Foi te i to ... O cartório fez uma montagem ... o cartório 
de Altamira abriu uma matrícula em 1984, e em 95 
vendeu pra Ron don Pará. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Aquelesdocumentoscomprovamisso. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
A matrícula das terras, em nome da lncenxil, em 
nome da lncenxil, foram abertas em 1984, Sr. Deputa
do. Em 84 aberta a matrícula que foi. .. com base 
numa escritura de incorpora çãodeaumentodecapi
tal. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, toda essa com pra, essa negociação é nula? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Toda ela é nula. Não é nem questão de anulável. E 
nula, porque tá base a do num registrofal so. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr. 
Presidente, eu estouperplexocom essa situação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-DeputadoAntonioFeijão. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr. 
Pre si dente, é só pra ajudar o Dr.Adriano, porque ele 
tem uma oportunidade.E só pra lhe ajudar. O que a 
Sr-9 Gláuciadizaquiaseu raspe ito éfal soou é verda
deiro? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Oi zerque eu vendi e ti quei com o dinheiro? 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Não, 
pra lhe defender, para que constar nos autos, o se -
nhor deu uma resposta lhe defendendo. O que ela 
alegaaquinessa ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Ela alegar que eu comprei uma casa pra minha fa mf
lia? Comprei com meu recurso. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO- Com 
re lação às acusações que ela ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Tudo é tal so. Tanto e ... os senhores vão ter ... a minha 
esposa tá re lacionadaaquicomotestemunha, vai ser 
ou vi da logo mais, e os senhores vão ver a do cu men
ta ção que foi passa da ... de toda a família foi passa da 
pra ela, Sílvia, porquenaépocaa Rondon procurou a 
família Me irei les pra tentar adquirir osdi re itoshe re di
tá rios, porque éa única maneira que eu vejo que a 
Rondontemdetentarlega lizaral gu maco isa não nes
sa área astronômica de 4 milhões e 772 hectares, 
mas aqui loqueforle vanta do por uma de marca çãofo
tográfica, demarcação de campo; não demarcação 
cartográfica, como foi feito em cima de um mapa. 
lnclu si ve, da aí o nome do técnico que fez isso, que é 
de Be lémeque pode ser ouvido in clu sivepela Po lí eia 
Federal, que vai confirmar que foi tudo uma fraude 
monta da.Agora, quanto às acusações da D. Gláu eia, 
to das elas eu con sidero como mentirosas. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) Deputa do Max Ro sen mann, para concluir. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. 
Adri a no, como é que o senhor vê o fato de o Incra ter 
feitoaquelasolicitaçãoaocartório,baseadonaquelas 
medidas que o senhor acabou de apresentar e que 
consta dos do cu men tos? O senhor acha que essa ini
ciativa do Incra de ter pedido que o cartório respon
desse quais as terras que legitimamente estavam 
dentro da que la área, essa inquirição do Incra foi cri
minosa? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, Sr. Deputado. Este é um procedi mentocomtoda 
açãodemarcatóriaefetuadapelolncra. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sim, 
aí houve ares posta do cartório ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO- . 
.. informando ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ... 
.que recebeu eca lou. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, o lncraprocedeuàde marca tó ria dela tranqüilo, 
está certo? 

O SR.DEPUTADO MAX ROSENMANN- Tran
qüilo.Olncracontinuatranqüilocomaquelaresposta. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Continua ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Por
tanto, acatou ... 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Acatou. Aqui lo faz parte ... O Incra tem aqui lo nos seus 
arquivos ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Tá. 
Agora, eu faço uma última pergunta. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Pois não. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - No 
ano de 97, por uma provocação de uma dessas car
tas da sri Gláu eia, a Procura dora ou o Procura dor do 
Esta do do Poder Ju di ciá rio do Esta do do Pará acon
se lhou-a, num despacho, que ela procuras se os seus 
direi tos, até porque ela vendeu. Ela faz parte das que 
venderamporprocuração. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, ela não chegou a vender, Exce lên eia. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Ela é 
vendedora.Nãoévendedora? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não. Era uma pretensa vendedora. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- E ela,. 
até hoje ... Nós esta mos indo para o quarto ano, e ela 
até hoje não entrou na Justiça. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Porque ela sabe que lá ela não tem sustentação legal 
parapleitearnaJustiçacoisanenhuma,Excelência. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN -
Então, como é que o senhor afirma que o do cu men to, 
por uma ma no bra, por uma ma no bra fra u du lenta, em 
93, queosenhordisse, 94 ... Quem deve ria contestar? 
E afamíliapre judicada. E elanãoentranaJustiça pra 
contestar. E depois, tem uma coisa: não é só ela. 
Engraça do que tem outros herdeiros. Alguns que es
tão em boa si tu ação eco nô mica, in clu si ve. Ou não? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, não. Nãoestãoemboasituaçãoeconômica. Ne
nhum deles, Excelência. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sim, 
mas então, de repente, coletivamente, toda a família 
sabequetemdi rei to e não entranaJusti çapra inquirir 
nada? E espera pela justiça divina que ocorra aqui, 
pores sas cartas anônimas? 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
Não, Excelência. Veja bem. Oconhecimentodatenta
tíva judicial de se anular essa aquisição feita pela 
Ron don, no Pará, isso já está na es fe raju di ci ai... 

O SR. OEPUT ADO MAX ROSENMANN - Por
que eles podiam ter entrado até ... quando o lterpa 
contestou, eles podiam entrar como li tis consorte no 
mesmo processo e não o fizeram. Eu só quero dizer 
que a história está mal contada, perante nós, aqui, 
nesse sentidodetentarti raruma legitimidade de uma 
operação por uma omissão de um conjunto de pes so
as ou até do próprio Governo que perde a ação na 
Justiça. 

O SR. ADRIANO QUEIROZ SANTOS FILHO -
É. Aí, eu lhe confesso que não tenho conhecimento 
dessa ação que está na Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - O.k.Concluiu? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- Con-
clui. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro )- Bom, agradece mos ao Dr.Adriano a sua cola
boração a esta Com is são. O se nhortá dis pen sa do. O 
se nhorteráque seau sentar do pie ná rio, porque nós 
vamos ou vir a D. Ma ria Sílvia Montei rodo Ama ral. Eu 
peço que tragam ao pie ná rio a Dr Ma ria Sílvia Mon
teiro do Amaral. (Pausa). Dr Maria Sílvia, toma as -
sentoàminhadireita, porfavor. (Pausa). Dr Ma ria Síl
via, gosta ria que a senhora pudes se dizer seu nome 
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completo, a sua profissão, efazero juramento, porfa
vor. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Ma ria Sílvia Monteiro do Amaral. Sou ad
voga da e faço, soba pala vradehon ra, a pro messa de 
dizer a ver da de do que souber e me for pergunta do. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Eu indago à Dr" Ma ria Sílvia se ela de se jafazer 
usodapa lavra paraprestaralgumescla recimento ini
ciai a esta Comissão. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Eu gosta ria de escla recerquefuiconvo
cada como registradora e não sou; sou advogada. 
Trabalho em umcartó rio,comoouvido ranapartead
mi nistra tiva finance i radoCartó rio Ou e i roz Santos, 3º 
Ofício de No tas, de Se lém, e não sei re ai mente ara
zão da minha convocação. Gostaria, inclusive, que 
fosseesclarecido. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)- Pois não. Eu indago aos Srs. Par lamentares
nós estamos aguardando o Relator-se desejam já 
fazer uso da palavra. Aviso ao Relator que estou 
aguardando por ele. (Pausa). Deputado Sérgio Carva
lho, a Dr" Ma ria Sílvia fez uma indagação a esta Co
missão: o porquê da razão da convocação dela. 
Como autor da convocação, gosta ria que V. Exª pu
desseinicialmentequestioná-la. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Dr" 
Ma ria Sílvia, gostaríamos de agradecer ... queremos 
agradecer à senhora pores tar aqui presente a esta 
CPI, equevaisermu ito importanteparaostraba lhos 
e para ore la tório final. Em primeiro lugar, eu gosta ria 
de saber: a senhora é esposado Dr.Adriano? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL-Sou esposa 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Esposa dele. E há quanto tempo? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Há dez anos. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dez 
anos. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
senhoraconheceafamíliaMeirelles? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Conheço. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - To-
das ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - A família Meirelles ... A primeira esposa 
do Adriano Queiroz San tos Filho .. , o pai dela tra ba
lha va comigo no cartório, não é, e eu, como advoga
da, e o Adriano conhecendo toda a documentação, 
toda a história das terras da família, me convocou 
como advoga da, me contratou como advogada, cer
to? E eu já co nhe eia o Sr. José Ma ria. Os de ma is, não. 
Passei a conhecer a partir daí. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Certo. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -A 
senhora tinha conhecimento que eles tinham um le
gado que receberam do Sr. Antonio Accioly, do Sr. 
ErnestoAccioly? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - A partirdes se momento da procuração, 
sim, porque eu fui convocada .. , eu fui contratada 
comoadvogadadafamília. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Sim. E quando foi, mais ou me nos? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Foi em 8 de agosto de 95. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- De 
95? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Certo. A senhora foi contra ta da pela ta mí lia pra que, 
Dr" Ma ria Sílvia? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Pra abrir.., ta zero inventá rio, por que o in
ventário já havia sido concluso. A esperança era de 
que nós ten tás se mos incluir essas terras que não fa
ziam parte do inventá rio. Não esta vamcon tidas no in
ventário. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Qu
ais terras? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Essas terras ... essas ... esses ... eram mais 
ou me nos 56 mil hec ta res em Alta mira. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
se nho raestádizendoa res pe itodaque lesdozese rin
ga is, da Gleba Coroá? 

A SRA. SÍLVIA MONTEIRO DO AMARAL -
Isso. Doze áreas. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Lo
calizadoemAltamira? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Isso. 
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, a senhora foi contratada para que fazer com 
que esses doze seringa is fí zes sem parte do te gado? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É. lnclusosnolegado. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
não tem uma do cu menta ção, uma do cu menta ção do 
cartório, que já diz sobre a par ti lha de bens? Que já 
consta essas doze áreas, inclusive no Cartório Que i
roz San tos, em Belém? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Eunãoconheçoessadocumentação. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Eu 
tenho aqui cópia. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- E,masnãoconheço. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Uma do cu menta ção aqui que diz que já ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não conheço. O que me passou foi isso. 
lnclu si ve eu tenho cartas aqui da ora Gláu eia para o 
Adriano e pra mim, pedindo paraquefossefe ito isso. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
o ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Então, isso não chegou aserfe ito,justa
mente porque logo em seguida houve proposta de 
com pra dessa área. Aí, separou, separou o pro ces
so. Ficou se negociando, a ta mf liajuntocomadouto-
ra ... 

. O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Mas, Dr Ma ria Sílvia ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Sim. Pois não. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... 
eutenhodocumentosaqui, expedidohámu itotempo 
atrás ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Antes de 95? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... 
da parti lha de bens ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Antes de 95? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Antes de 95. Da parti lha de bens, que já consta sobre 
as pro pri e da das em nome da família Me irei las. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Masdofalecido, né? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Do 
falecido. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Só nome do faleci do. Só que eles não ti
nhamconhecimento. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Ah, bom! 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Segundo ela, eles não tinham conheci
mento dessesáreas. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
já existia a parti lha? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Já existia ... Não sei se existia a parti lha, 
porque, como eu tô lhe falando, eu não ... eu nunca 
cheguei nem a mexer no processo.Nunca tomei co
nhecimentodoprocesso. Mecontrataramcomoadvo
gada,maseununcamanuseeioprocessodeinventá
rio, porque nunca chegou às minhas mãos. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Sim, mas, eu tenho aqui. .. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Pois é. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... e, 
depois, eu posso pas saruma cópia ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Então, então, logo em segui da, ela ... ela, 
quando tomou conhecimento que esses bens esta
vam no nome dele, a so licitação era de que fosse in -
clu so, para que se houves se a parti lha. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Essa parti lha de bens está em que cartório? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Em Alta mira, não era? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
qual cartório? A par ti lha de bens. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Ah, eu não sei lhe explicar. Eu não tô lhe 
dizendo que eu não tomei ... Eu não peguei o docu
mento, não peguei o processo. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
a senhora não foi contratada pra fazer exatamente 
isso? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Fui, mas não chegou a documentação 
em minhas mãos. Por isso eu não pude mexer em 
nada. Eu não recebi ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
a senhora não foi atrás pra saber? Se a senhorafoi 
contratada ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não, porque eles moravam no RiodeJa-
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ne iro. Elesmoravamtodos ... ama ioriamoravano Rio 
de Janeiro, e ti davam sempre de me mandar e nunca 
me mandaram. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -A 
senhora foi contra ta da e fez o quê? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Nada. Fiquei esperando a documenta
ção. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, não trabalhou pra ta mí lia? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, não fez nada? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não. Seis me ses depois ela me procurou 
junto com uma advogada e pediu que eu substa bela
ces se a pro cu ração para umaad vogada. Eu substa
beleci... Não substabeleci direto pra advogada. Eu 
substabe lecipra própria Dr" Gláu eia. Certo? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Sim. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Por que não conheci a advoga da, en ten
deu? E como ela era amiga, vizinha há quatro anos, e 
tudo, da pessoa, e confiava na pessoa. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
senhora sabia que essas terras esta vamà venda? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Eu soube, sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Qu
ando? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Por isso até que não se me xeu tam bém 
nodocumento. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Qu
an doasenho rasou beque esta vaà vendaasterras? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Nesseperíododeseismeses. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Em 
que ano? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Em 95 pra 96. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- No
venta e cin copra 96? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É.Emfevereiro,salvoengano,foiquando 
eusubstabeleci.Substabeleciaprocuraçãoem96;fe
vereirode96. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Foi 
aí que a senhora to mouco nhecimento ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Substabeleci. .. E, que elas estavam ne
gociando ... Ela tinha essaadvo gada, Dr'1 Na ira, que 
estava nego ci ando pra ela a venda dessas terras. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Qual a área deterraque estava sendo negocia da? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Olhe, era, era ... o que eu tinha conheci
mento, era mais ou menos 56 mil hectares. Só que 
logo de po is, em 23 de ju lho de 96, a D. Na i ra fez uma 
cessãodedire itoshe reditá rios para a D. Gláucia, na 
to ta li da de ... de todos os herdeiros, de 4 mil hectares. 
Eu te nhoaquia escritura. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Qu
a tromil? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Quatro mil hectares. A D. Gláucia rece
beu ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Qu
atro mil ou 4 mi lhões? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Ou a tro milhões. Desculpe, é 4 mi !hões. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Como é que muda as sim? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Eu não sei. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
área tem 52 mil e muda para 4 milhões, Dr" Ma ria? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Eu não sei. Isso aí eu não sei te explicar. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr 
Maria Silva ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Eujáha viasa ídadoprocesso, eu já havia 
saí dado processo. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr 
Ma ria Sílvia, a senhora ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- O meu conhecimento era de 56 mil. Logo 
em segui daa D. Gláu eia recebe, comeces si o ná ria, 
comocessionária,4milhões! 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Como é que a senhora me explica ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Hum. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... 
que, se a senhora tomou conhecimento em 1996, 
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quando a senhora passou, subs tabela ceu aí a as cri
tura ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Sei, sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
senhorasubstabeleceupraquem? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Pra D. Gláu eia ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Pra 
D.Gláucia. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- ... aherdeira,umadasherdeiras. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Agora, medisse ramque umadvogado sópodesubs
tabelecer para outro advogado. É verdade, ou não 
temfun da men to isso? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não, não. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Pode substa be lecerpara qual querpes soa? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Era sem reserva. Não, nãohaviareserva. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Não 
tem problema. Então tinha que ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Elatinhaquecontrataroutroadvogado. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Dia 
14 defe verei ro, a se nho rato mouco nhecimentodes
sa área de 56 mil hec ta res ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Sim, sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- ... e 
subs tabela ceu pra ela. Mas eu tenho um do cu men to 
aqui que a senha raauto rizoua venda dessa terra em 
95. Ase nho raautorizoua venda des sasterrasem 95. 
Como é que a senhora me explica isso? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Em 95? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- É, a 
senhora autorizou, lá assinado pela senhora. A se -
nho ra autorizou a venda dessas terras ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Mas os 4 mi lhões? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Hã? 
A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 

AMARAL- Dos 4 mi lhões? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Não, não. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Ah, sim! 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
senhora foi um pouco mais sincera: a senhora auto ri
zou a venda de 500 mil hectares. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Sim, sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
se nho radisseque essasterrastinham500milhecta-
res. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Se 
a senhora tá dizendo que tinha conhecimento de que 
essasterrastinham56milhectares,asenhoraassina 
uma autorização de venda de 500 mil hectares da 
mesma terra, como é que a senhora me explica isso? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É porque ... Deixa eu, deixa eu sersin cera 
com vocês. Eu era .. , eu sou ... como já ta lei, eu sou ad
vogada, trabalho na área administrativa, essa docu
mentação foi toda me xi da pelo Or. Adriano, que é o 
meu marido. Você tá entendendo? Então era ele 
quem, quem manipulava a documentação, era ele 
queestudavaadocumentação,eraelequeconhece. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
senhora se equivocou aqui, assinou sem ver, como é 
que foi? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Pode ter sido. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Assi nou sem ver? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É. Pode ter sido, por que era de 56. Eu te -
nhoco nhecimento de 56 mil hectares. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- É. 
Então a senhora não tinha conhecimento dessa área 
em 96. Ase nho ratinha conhecimento das saárea em 
95,concorda? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não, 95; sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
a senhora disse 96, agora há pouco. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Não, quando eu recebi a procuração. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
a senhora talou: 95. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Foi emnoventae ... Olhe, eu recebi em8 
de agosto de 95, 95. 



00166 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - No
venta e cinco? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É. Foiquandoeu recebiasprocuraçõese 
tomei conhecimento da área. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, não era mais 56 mil e sim 500 mil? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não,56milhectares. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
a se nhoraas sinou. Ase nhoraco locou à ven daos500 
mil hectares. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É. Não sei por que isso. Pode ter sido um 
equívoco, porque eu não ... Porque eu iria botar uma 
co isaquenf J existe? Nãotemcabi mento. Até porque 
tinha.:. As pro cu rações era para lega li zarno inventá
rio. Quando começaram a mexer com a venda, com 
as pro postas de venda e tudo foi que apa re ceu essa 
outraadvogadajácom D. Gláucia. Aí eu já não partici
pei mais de nada, não tive conhecimento mais ne
nhum. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E a 
senho raconheceadouto ra ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro)-Minhasenho ra, sóparaesclare cera Comissão: 
narea lidade,aqui loque a senho raassinou,a senho
ra tá dizendo que foi prepara do pelo seu ma ri do Adri
ano, easenhoraassinou. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É, é, Era. É. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - É isso que a senhora tá dizendo? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro )-Asenho ratádi zen do que a respon sa bili da d e de 
elaboração daqui lofoife itapeloseu ma rido? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É, porque, como ... porque, comotôfa lan
do ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro) - Tá. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - ... essa documentação era toda feita, e 
era ele quem tinha o controle dessa do cu menta ção. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN
Posso, Deputado? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro)-Pois não, Deputa da. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
O seu maridoéadvogado?Obrigado,Sr.Presidente. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Ébacharelemdireito,tabelião. 

ASRA. DEPUTADA VANESSAGRAZZIOTIN
E porque que não era eleoadvogadodessa família, e 
não a senhora? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Porque ele é impedi do de advogar, como 
tabelião. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
Ele é tabelião? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- E.tabelião. 

A SRA. DEPUTADAVANESSAGRAZZIOTIN
E, por isso ele ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Ele é impedi do de advogar. Ele é ba cha
rel. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
Porque a se nho rainformou, e eu acho mu itogra veo 
que a senhora disse aqui, que assinou um papel e 
certamente não leu. Alguém cometeu um equívoco. 
Esse alguém ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Podeterhavido. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
... podetersidooseu ma rido, queco locouaexten são 
de uma terra, que era de aproximadamente 56 mil 
hectares, em 500 mil. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- E pode ter sido 50 mil... 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
A senhora se equivocou. E ele, o que que a senhora 
acha? Que ele se equivocou ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Aí eu não posso, eu não posso, não pos
so ... Como é que eu vou responder por ele? 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
Então a senhora assinou o do cu men to sem ler? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Pode ter sido. Eu acho ... Não é 50 mil hec
tares? 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -
Não, o Deputado acabou de ler o documento. Está 
500milhecta res. O Deputa do Sérgio. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
senhora assinou com 500 mil hectares. lá aqui a docu
mentação.Agora, eu pergunto, Dr'1 Ma ria Sílvia: nes
sa mesma época, a senhora sabia que tava uma em-
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presa chamada Rondon fazendo um negóciodessa 
mesma área, ou já tinha feito, já ti nhafe ito ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN -
(lntervençãoininteligível.) 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Já 
tinha feito. O nobre Deputado Max Rosenmann tá 
confirmando que já tinha fe itoonegócio. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Em 95? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Em 
95, já tinha com pra do de outra empresa essa mas ma 
áreaquevocês .. , a se nho ratava substabe lecendo? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não, não tinha conhecimento, se não não 
iasubstabe lecer. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Uma área que já tinha sido vendi da pra ai guém, né? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Pois é, vendi da. Como é que eu ia poder 
vender? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, a senhora acha que essa ... Como é que foi fe i
ta essa ... Ase nho rateveconhecimento, na época, as
sim, dessa transação ar da Ron don com a lncen xil. .. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Não, não conheço. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... 
dosirmãosOlive ira? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não tive conta to com ninguém, nem com 
os herdeiros, nessa época ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
a senhora selem brades se nome: os ir mãos Oliveira? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não,nãoconheço. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Não 
conhece? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Nãoconheçoohistórico,nãoconheço ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Nunca ou viu ta lar? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não, nunca ouvi falar. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Lá 
em Belém? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Ouvifalaragora,depoisquetomeiconhe
ci men to, que fui ler a respeito. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- E a 
se nho rasubsta be le ceu para a Gláucia? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Foi, para a D. Gláu eia. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- E a 
Gláu eia, a senhora se Iam bra o que que ela fez? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Ela subs ta be leceu para a Dr" Na ira. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Na i
ra. Quem é Dr" Na ira? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É uma advoga da do Rio de Janeiro, que 
era vizinha dela há quatro anos, amiga pes soai dela. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E a 
se nho ra sabe o que que a Dr" Na ira fez? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- O que me consta aqui é uma ... uma es cri
tu ra de cessão da me ação e de direi tos he re ditá ri os, 
na forma abaixo.Compare cetodosos herdeiros, re
presentados pela Dr" Naira, de acordo com esse 
substabelecimento, passando para a ces si o ná ria, D. 
Gláucia Alencar Me irei les Ao cha, essa área todinha 
de 4 mi lhões de hec ta res; não de 56. 

(Intervenção inaudível.) 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - É, ela recebeu aqui, a con ces si o ná ria, 4 
milhões de hectares. 

(lntervençãoinaudível.) 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Tá aqui o do cu men to. Eu vou passar em 
mãospravocês. lnclusivedocumentospessoaisdela, 
cartas pra mimfe i tas, tá? Pelo que eu concluo, depois 
de toda essa história, um total desequilíbrio, sabe, 
emocional dela, que não vale a pena levantar aqui... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dr8 
Ma ria Sílvia, eu gosta riadeperguntarà senhora ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Pois não. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- ... O 
que que a se nho ra acha dessa contusão toda. O que 
que a senhora pode falar pra CPI sobre toda essa 
confusão, hein, que ocorreu a respeito dessa gleba 
de terra? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Eu acho que é falta decontro ledo cartó
rio de registro de imóveis, não é? Houve um ... Pelo 
que eu conheço, pela doeu men taçãoqueeu li, houve 
um equf vo code uma transcrição de um pe rf metro que 
o ... 
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
senhoraachaquea D.Eugênia, ela foico nivente efal
sificouaescritu rapública, fazendo ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não, acredito que não. 

O SR.DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Mas 
ela aumentou de 50 mil pra ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- E, mas eu não posso afirmar que houve 
má-fé da parte dela. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Um 
engano. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É, podeha ver um equívoco, né? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Um 
equívoco. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Umequívoco,masnãoquetenhahavido 
má-fé dela. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- De 
52 mil pra 5 milhões quase. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- E 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E 
nem fez o inventá rio, não é? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Senhor? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E 
nem fez o inventá rio. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não,eunãofizoinventário ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- Não, 
eu digo: ela tava ... a outra tava vendendo a terra que 
nemsequertinhacompletadooinventário. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Sim, não havia nem sido in corpora do ao 
inventário ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - É 
isso mas mo. E saiu vendendo. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- .. . que era o que eu ... era para o que eu fui 
contratada. Eu tenho documentos aqui, cartas, que 
pede isso. 

OSR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- O seu 
marido, ou ex-marido,Adriano,participoudessane
gociaçãotambém? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Que eu tenha conhecimento ... De quê? 
Da venda? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- Da 
venda. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Da venda desse ... Não, que eu saiba não, 
porquenóssubstabe lacemos a pro cu ração. A Na ira 
morava no Rio de Janeiro. A D. Gláuciaestevecom 
ela em Belém, esteve em Alta mira. Daí pra aí agente 
não teve .. , eu não tive mais conta tone nhum com a D. 
Gláu eia, a não serre ce ben do as cartas dela, que não 
dei resposta, porque senti que tinha um certo dese
qui líbrionas informa çõesde sencontradas e tudo. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Você 
sabe quem é Eli el? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não,nãoconheço. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E 
lti el Brouste in? Asenho rajá ouviufa lar? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Não, senhor. Não conheço. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. 
Pre si dente, eu só que ria, mais uma vez ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Poisnão,DeputadoMaxRosenmann. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN- .. . eu 
só queria, mais uma vez, levantar que nós esta mos 
sempre ouvindo uma história dos .. , oriunda dos her
de i ros, onde fazem afirmativa de que é 50 mil, e ten -
tam ven der os 4 milhões e 700, ou vendem os 4 mi -
lhões e 700 posterior ao negócio do banco, posterior 
ao ne góciotal, na Barra do Pi raf, no Rio deJa ne iro. 
Uma história mui to mal conta da, que nós esta mostra
zendo aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Nós ... É exatamente isso, Deputado Max Ro
senmann. 

O SR.DEPUTADO MAX ROSENMANN - E nós 
temos ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Nós queremos é desvendara mal conta da his
tória que tá aí, porque nós já fala mos de50 mil hecta
res, já se vendeu 500 mil, ainda tem 4 mi lhões e 600. 
Pe los meus cál cu los ain da tem um sal do aí de 4 mi -
lhões e 100 mil hectares ainda pra negociar. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - O 
Incra pede informação e se cala. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Então, se estão vendendo papel e não estão 
vendendo terra, se tem terra para vender ou se não ti
nha, se a terra é pú bli ca ou se não é, tudo isso, esta 
Co missão está aí exatamente para isso. Até a as ses-



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexta-feira 28 00169 

so ria do Incra, que tá ali, tá até anima da ar com a pos
si bi lidadedetantaterrapara efe itode reforma agrá
ria. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E dá 
pra gente sentir que na venda iniciai, lá atrás, quando 
asdivisas .. ,comodisseoAdriano, no início, quando 
as divisas eram natura is, era isso que deve ria ser le
va do em conta: se re ai mente as divisas batem, se os 
igarapés são os mas mos, por que a Justiça já de cla
rou como terra priva da, o Incra tá livre ar para entrar 
em ju r zoa hora que quiser, o lter pa já entrou e per
deu. Eu acho que qualquerórgãopú blicoquetiverse 
sentindo lesa do deve fazer va ler os seus di re i tos. E o 
quenósva mosacabarconclu indo. Se entre ... Nósva
mostalvezterminaraquionossorelatórioincentivan
do o Incra a to mar uma iniciativa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro )- Pois não. Re la tor, .. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Sr. 
Presidente,muitoobrigado.Euagradeço. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)- ... a Dr Ma ria Sfl viaestáentregandounsdocu
mentosàCPI. Eu indagoseain da vai que reria zeral
gumquestionamento. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
. Não, eu estou satisfeito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - AlgumSr.Parlamentardesejaquestionar?De
putadoAntonioFeijão. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr. 
Presidente, é só pra ouvir da Dr Maria Sílvia Ama -
ral ... Existe uma carta, que o nobre Deputado Max 
Rosenmann leu para o marido de V. Sª, em que ele 
conclui que a Sr Gláucia,queéumasenhorasexa
ge ná ria, ela não as ta ria nos melhores momentos das 
suasfaculdadesmentais.Asenhoramostroutambém 
algumas cartas em que a senhora tece com muita 
gentileza, emostraqueé uma pessoadeestirpe, que 
ela também demonstra bastantes desequilíbrios 
emocionais. Na sua opinião, procede essa análise 
que o ma rido de V. Sªfazsobre, digamosassim,oes
ta do de aqui lí brio emocional da Sr Gláu eia? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Eu não entendi. Porfa vor ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro)- Dr Ma ria Sfl via ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Repita,porfavor. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Há 
uma carta aqui em que a dona, a Sr Ma ria Gláu eia 
acu saoma rido de V. Sª. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Sim. 

O SR.DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Acusa 
tantoquetermi naseacu sando, ao Procura dor da Re
pública abre in qué ri to in clu si ve contra ela própria. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Certo. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - E o 
ma ri do de V. Sª teceu comentá ri os de que ela não es
ta ria bem das fa cul da das menta is. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Sim. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - A se -
nho ratem essa mesma impressão que o ma ri do? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Tenho essa mesma impressão, porque 
eu não recebi honorários.eu não fiz ato nenhum, e 
ela me ... ela fez uma de nún eia à Ordem dos Advoga -
dos, em Belém, contra mim e pediu uma ... e pediu 
uma prestação de contas financeiras do processo. 
Coisa que ... Ela não tem recibo meu, não tem prova, 
não tem nada. Como é que ela vai me inquirir .. , na 
Ordem, no meu Conselho? Quer dizer, sabe? Ela ale
ga que tem como ... que sabe das coisas e que não 
tem como provar. Mas como? Como é que existe? Ela 
não tem do cu men to na nhum meu, ela não tem carta 
na nhu ma mi nha. Você vai ler ... se você ti ver aces so 
aos documentos, você vai ler as cartas dela, sabe? 
Ela alega que ocartó riofal sifi cou, que a escritura foi 
assinada no dia 23, mas que foi. .. a mãe dela tava 
hos pi ta li za da e que foi lavra da no dia 29. Corno é que 
ela alega issonumcartó rio, que tem fé pública, sabe? 
Que princípio ... 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Mas 
parecequequandoelasubstabeleceparasuavizinha 
advogada ... 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Sim. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - ... ad -
vogada, no RiodeJanei ro, ela recompõeopa trimônio 
fundiário, algo em torno de 4 milhões. É isso? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL - Quatro milhões. Ela recebe inclusive 
como cessão. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO- Me pa
rece que ela ... a lucidez fundiária dela ainda não foi 
perdi da, não, né? 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- É. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Dr" Ma ria Sílvia, esta Comissão agrade ceo de
poimento, e a senhora está dispensa da. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- Eu esperoterco la bo radocomtodosvo
cês e estou ... continuo à disposição ... 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO- Obri
gado. 

A SRA. MARIA SÍLVIA MONTEIRO DO 
AMARAL- ... paraqualquereventualesclareci menta. 
Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Convocoa Dr" Gláucia AlencarMei rei les Rocha 
aprestardepo imento. (Pausa.) Dr"Gláucia, porfavor, 
to marassentoàmi nhadi re ita. Asenho rapode sentar. 
Solicito apre sen çado eminente Rela torno pie ná rio. 
(Pausa.) Dr" Gláu eia, gosta ria que a se, hora ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Eu não sou dou tora. É só Gláu eia. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Espera um minutinho. Um minutinho. (Pausa.) 
Eu gosta ria que a senhora dissesse o seu nome com
pie to, a sua profissão e fizesse o seu juramento. 

A SRA. GLÁUCIA ·ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Meunomecompletoé GláuciaAlencarMe
i rei les Rocha. Sou do lar. Faço sobpa la vradehon raa 
promessa de dizer somente a ver da de do que souber 
emeforperguntado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Bom, eu inda goà senha ra sea senha rade seja, 
iniciai mente, fa zeruso da pala vrapra prestar ai guns 
esclarecimentosiniciaisaestaComissão. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -, 
tro)-Pois não. A senhora tem a palavra ... a senhora 
tem e pa lavra por cerca de quinze minutos. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Excelentíssimosmembrosdestaqualifica
da CPI, excelentíssimas autoridades aqui constituí
das, meus senhores, minhas senhoras, sou Gláucia 
Alencar Me irei les Rocha, filha de Antonio Accioly Me i
relles e Eymard de Alencar Meirelles, já falecidos. 
Meu pai, aos 16 anos, chegouemAltamira,nacom
panhia de seu tio, Coronel Ernesto Acci oly da Silva. 
Às custas do seu esforço e trabalho, com o passar 
dos anos, tomou-se seringalista e um dos maiores 
produto resdecas tanha e borracha da região. Meu pai 
jamais sebeneficioudederru badademadeirade lei e 
nunca explorou o subsolo. Seu trabalho era a casta
nha e o lá texparafa brica çãoda borracha. Qu an doo 

Coronel Ernesto faleceu, deixou para meu pai uma 
herança de terra, doze propriedades, cujo registro 
consta no Cartório do 1 ºOfício de Notas, em Alta mira, 
do Pará, sem nenhuma denominação de Gleba ou 
Fazenda Rio Coroá. São apenas doze propriedades 
comasseguintesdenominações: Campos, Barreiros, 
Morro Pela do, Este rão Comprido, Fie xas, Xaú, Boca 
do Baú, Mui raquitã,Anacuhyú, Sarãodo Veado, Mo
lambo e Ilha do Rodolfo. Em 1967, faleceu meu pai, 
na cidade de Alta mira. Foi aberto inventá rio, foi con
cluso, mas esta herança não foi inventariada, pois 
não fica mossa ben do de imedi a to da ex is tên eia dela. 
Temposdepois, fica mossa bendodestaheran çaatra
vésde umse ringa lista, Sr. Ra imundoOlive ira. Meu ir
mão, Glauco, vai ao cartório e lá certificou-se real
mente que havia doze regis trosdeterras em nome do 
nosso pai. Mas o cartório só forneceu para meu irmão 
seis certidões. Falaram que um tal livro estava desa
pa re ci do, mas logo que fosse encontra do da ria as ou
tras seis. Isto nunca aconteceu. Mas não havia ne
nhumlivrodesapa recido. Certamenteocartório, pen
sanda que jamaispudéssemostomarconhecimento 
dessa herança, as seis que deixaram de entregar ao 
meuirmão,fizeramnegociaçãocomosirmãosOlivei
ra, com do cu men tos frauda dos. Pelo que li em ai gu
mas reportagens ... Repito: pelo que li emalgu mas re
portagens,osOliveiranegociaramessasseisproprie
da des com a CR Almeida. Em 1995 oca sal Rita e Ri
cardo, representantes da CR Almeida, telefonaram 
para a minha mãe dizendo que estariam vindo ao Rio 
e queriam conversar, pois estavam interessados na 
com pra das seis pro pri e da des, cujas certidões re ca
be mos do Cartório do 1º Ofício. Sugeri que trouxes
sem meu ir mão, José Ma ria, pois foi quem trabalhou 
nessas terras e sabia melhor falar sobre o assunto, 
pois minha mãe já tinha 85 anos, e tanto ela como eu 
nãoentendía mosdenegociaçãodeterra. Fo ramtrês 
dias de conversa, mas nada conseguiram, pois meus 
doisirmãosnãocon cordaramcomaoferta. Mil, nove
centos enoventaecinco. Dr. Adriano Ou e i rozSantos, 
Dr" Maria Silva Montei rodo Amaral. Ele, advogado, ti
tular do Cartório Queiroz San tos; ela advoga da, sua 
segunda esposa. Foi o Dr. Adrianooprimei roa se in
teressarem regula rizarahe rança em to dos os senti
dos. Nos passou, por fax, o teor das procura çõesque 
todos os herdeiros deve riamoutorgarpara a sua es
posa, Dr" Ma ria Sílvia Monte iro do Amaral. Procura
ções comam pios e pie nos poderes. O Dr.Adriano se 
prevaleceu da amizade antiga com meus familiares 
para obter a con fiança de que to dos os herdeiros não 
se furtas sem de assinar as procurações comam pios 
e plenos poderes. Senti que fomos enganados por 
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muito tempo, sempre com mentiras gigantescas de 
que a do cu menta ção já as ta va em dia e que as terras 
já as ta vam praticamente vendi das para um grupo pa
u lista. Meu irmão, José Ma ria, que é so grodo Dr. Adri
ano, tambémconfirmava, eassimficávamospormu i
tos me ses adiando, contando asco isas e to dos acre
dita mos. Ostelefonemasfo ram seespaçan do até que 
seca laramdevez, semne nhu ma explicação. E quan
do o Dr. Adrianochegouafa lar, porinsistênciaminha, 
dissequeogru poha via desistido. Em 1995 uma outra 
pessoafoiapróxima inte ressadanaregu la rizaçãoda 
he rança, e é por ela que eu estou aqui. Eu cito a Dr8 
Na ira Nunam Ribei roSoa res,a responsávelportodas 
as tal ca tru as que aconteceram de 96 pra cá, por que 
os senhores hão de ver que eu estou aqui in teres sa da 
no meu pa tri mô nio de 96 pra cá. Quando aconteceu 
negociação do Sr. Cecília Almeida com o Oliveira, 
isso ar nada me diz respeito,eunãotomeiconheci
men to ... Eu estou aqui porque fui la sada, fuitri pu dia
da por Drª Na ira Nu nam Ribeiro Soares e seus com
parsas. Minha vizinha, amiga, esposa do Dr. Wir mar 
Ribeiro Soa res,ci rurgiãoplásticono RiodeJanei ro. A 
Dr8 Na ira me tratava por irmã, mas foi a pró xi ma a me 
lesar. Falonosingu lar. Não me refi roaosherde i ros
nas la sar-, porque fui eua usada, ado mi nada, a tri
pudiada não só por Naira, mas pelos seus compar
sas. ADr8 Na ira sepropôsatraba lhardamesmama
ne ira que o Dr. Adrianoea Dr8 Ma ria Sílvia Monteiro 
do Amaral: regularizar a herança em todas as suas 
pendências, inclusive nos órgãos fundiários compe
tentes. Na i rajá as ta va a par de que a Dr8 Ma ria Sílvia 
era a nossa procuradora, comamploseplenospode
res. Assim como da vinda do Rio dos re pre sentantes 
do Sr. Cecflio: Ricardo e Rita. Eavontademáximada 
Dr8 Na ira em mexer com a pape la da da herança foi 
quandoelatomouconhecimentoque não fecha mos a 
venda com os re presentantesdoSr. Cecília. Ela bateu 
a mão na mesa e talou: "Vocês não entendem de ne
gociar terras. Deveriam ter mecha ma do, que eu te ria 
te cha do o negócio na hora. Mas eu vou venderes sas 
terras". Hoje, suponho que a Dr8 Naira não perdeu 
tempo em fazer contato com a Dr8 Maria Sílvia,sa
ben do que ela já sa bia bem mais sobre as terras. E a 
sua primei raatitude, vejam bem, foimepedirparafa
zerconta to coma Dr8 Sílvia, pedindo-aquesubstabe
le cesse ela, Na ira. Só que a Ma ria Sílvia, em vez de 
substabelecer Naira, substabelece a mim que nem 
advogada sou, anão pode riasersubstabe lecidapela 
Dr8 Maria Sílvia. Estava formada, então, a parceria 
entre a Dr8 Naira e a Dr8 Maria Sílvia Monteiro do 
Amaral, e-porque não dizer? - Dr.Adriano também, 
porque na re a li dada a Dr8 Ma ria Sílviaficoucomopro-

curado radosherde i ros, porque o Dr. Adriano, comoti
tu lar, nãopoderiaadvogar. Masnarealidadesuspeito, 
sim, que as ações toram também do Dr.Adriano. A Dr8 
Maria Sílvia é advogada e sabe perfeitamente que 
não pode ria me subs tabela cer, que não pode ria me 
substabelecer. Substabeleceu por quê? Para as 
ações futuras da Dr8 Naira Nunam Ribeiro Soares. 
Um certo dia, Na i ramecomu nica já tarte itocontato 
com vários grupos, mas o mais interessadoeraum 
grupo as tran ge iro, cujo re pra sentante no Brasil era o 
Sr. Gustavo, que iria cus te ar nossa ida até Alta mira. 
Mecomu nicouqueeunãopode ria usarosubstabe le
cimentooutorgado pela Maria Sílvia, por que eu não 
eraadvogada, esóelapoderia usar. Emnenhummo
mentopediuparasersubsta be lecída. Antesdeviajar
mos para Altamira, segundo a Dr8 Naira, iria ver as 
pendências da herança, ela me leva num escritório, 
no RiodeJanei ro: Escritório Bens lmóve is, do Dr. Dal
ton lberê. Naira me leva nesse escritório. Ainda na 
sala de as pera, pede que eu não abra a boca; deixas
se, que só ela ta la ria. Ambos elaboraram uma auto ri
za ção de venda, que assinei; e ali era oco meço de 
tudo. Quando me senti lesada e que fiquei quatro 
anosbuscan doa verdade, verifiquei nas saauto riza
ção de venda que eu estava como procuradora dos 
herdeiros, e isto não pode ria. Afinal, foi a própriaad
vo ga da que me assis tia quem talou que eu não poda
ria usaro subs tabela cimento ou torga do pela Dr8 Ma
ria Sílvia. Dr8 Na ira e Dr. Dai ton elaboraram essa au
to ri za ção como se eu e quem tives se to ma do as pro
vidências. Dr8 Na ira só tinha em mãos seis certidões, 
que eu tinha em mãos e lhe dei as xerox. Porém, nes
te momento, eladescreveasdoze propriedadas, dan
do nome a cada uma de las. Mais uma prova da parca
ria com Dr8 Ma ria Sfl via. Quando ela e Dr. Dai ton agi
ram na autoriza çãodevenda, Na i rajá tinha em mãos 
trêsautorizaçõesdevendaoutorgadaspelaDr8Maria 
Sílvia do Amaral, dando preço, seco missionando, en
viando cópias dos títulos, se responsabilizando por 
todasasdespesasposterioràvenda. Tomeiconheci
mentodessasautorizaçõesporqueasencontreiane
xadas nos autos do Processo nº 8.687/97, OAB do 
Rio de Jane i ro,queeu entrei com representação, pois 
a mimja ma isa Dr8 Na ira talou que estava seco muni
cando com o casal Adriano e Maria Sílvia. Viagem 
para Alta mira. Em 25 de junho de 96, chega mos em 
Belém, e pordi versas vezes a Dr8 Na ira esteve no es
critório do Dr.Adriano. Dia 3deju lho de 96, a Dr8 Na i
rafoiaoCartó rioChermont, em Belém, e lá aguardou 
a chegada de três herdeiros. Apenas três herdeiros: 
Francisco Me i relleseesposa, Maga li; eminhacunha
da, JosemirMe ire l les. Lá, eles as si na ram uma pro cu-



00172 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

raçãoparaoSr. ltiel Broustein. Nenhum herde irooco
nhecia. Na i rafa louqueasprocu rações se riam para o 
lti el ira Londres buscara parte de cada um deles. Por 
que ficaram de fora, nessedocumento,osherdeiros 
Eymard Meirelles-minhamãe, amatriarcaemee ira 
-, GláuciaMeirelles,eu,GlaucoMeirelleseJoséMa
ria? Glauco e Eymard estavam no Rio, mas eu e meu 
irmão,JoséMa ria, estávamosem Belém. Nairafalou 
que meu irmão esta vacomproblemascoma Receita. 
E eu? Quando lhe perguntei se iria as si nartam bém, 
ela me responde: "Claro que não. Seu do mi cílio é no 
RiodeJa ne iro". Qua trodeju lho. ChegamosemAlta
mi ra, e já de posse da do cu menta ção recebi da da Sr" 
Eugênia Freitas, doCartó rio do 1 ºOfício, Na i rase jun
ta ao Dr. José Isaac Pacheco Fima, Presidente da 
Subseção da OAB de Altamira. Passa uma tarde na 
casa dele, datilografando inúmeras folhas, e no dia 
seguinte o Dr. Isaac viaja para fechar o trabalho no 
cartó riodoSenador José Porfí rio. Véspe rado regres
so para Belém. Na ira me leva ao Cartório do 2° Ofício, 
em Alta mira, e me dá, para assinar, uma pro cu ração 
para o Isaac. O do cu men to já estava pronto, e Na ira 
conclui: "Gláucia, assineestedocu mentoparao Isa
ac. Assim, quando a vendaforfecha da, você não pre
cisará voltar em Altamira. O Isaac resolve tudo". E 
deve ter resolvido. Toda a realização da Dr" Naira 
aconteceu no nosso regresso no Rio de Janeiro. Ain
da em Belém, dia 23 de ju lho de 96, recebo te le fone
ma dos meus filhos pedindo minha presença urgente, 
que minha mãe estava mu i to mal. Na ira, em vez de 
colocar a mão no meu ombro, sua primeira reação foi 
ligar para o Rio e dizer: "Apressem a papelada. Ama
tri arca já tem 86 anos e está mui to mal". A seguir, me 
pededescul paediz: "Sãoco isasdenegócios". Em25 
de julho de 96 retorna mos ao Rio. Dia 26 de ju lho de 
96 Dr" Na ira me fazumbi lhetedizen do que na segun
da-te i raocartó rio esta ria vindoemminhacasa-se
ria 29 de ju lho de 96. Dia 27 de ju lho de 96 minha mãe 
faleceu. Dia 28 foi o sepultamento, mas Naira não 
pára. Dia 29, bem cedo, amanhece na minha casa tra
zendo o cartório do Pi ral, um cartório a três horas de 
dis tân eia do Rio de Janeiro; me tira da cama, diz que 
paredecho ra, porque minha mãe já viveuobastante, 
me leva até a sala, segundo ela, para eu assinar uns 
papéis para ela agir no arrolamento dos bens, por que 
o grupo não queria esperar o inventário da minha 
mãe. Creio que naquele dia Dr" Na ira me deu tudo o 
que precisa ria que eu as si nas se para as suas tal ca
tru as, me nos o ar ro lamento dos bens. De po is de tudo 
consumado, Naira pede ao meu filho que em três, 
qua trodias, pegueosdocumentos jápron tos no Pi raí, 
mas só entregue nas mãos dela. Mas meu fi lho ia vi a-

jarede ixou comigo, que guardei semamínimacu rio
si da de de ler. Na ira, quando sou beque estava comi
go esses do cu men tos, destratou-me de uma tal ma
nei raque resolvi não en tragar-lhe. Em casa, lemos os 
documentos que foram confeccionados. Primeiro, 
substa be lecimen toda pro cu rações. Só aí ela pegou o 
substa be lecimentoquea Dr" Sílviameoutorgou e ela 
mesmoseencarregoude substabe lecer-se, de ixan
do poderes iguais para mim. Na área de posse do 
substabelecimento, que a Dr" Maria Sílviameoutor
gou,providenciouelamesmasubstabelecer-secomo 
seeuativessesubstabelecidoe,omaisinteressante, 
fezcomosetivesse deixado iguais pode raspara mim. 
Ninguémqueriaaparecer.Nairasubstabelecidaficou 
como procura do rados herdeiros, mas eu não pode ria 
ter os mesmos poderes, porque não sou advogada, 
Isso me foi dito por Na ira. Na ira deixou no sub pode
res iguais para mim para ela agir em meu nome, para 
eu le varacul pa dos seusproce di mantos. Comopro
cu rado radosherde i ros, ela passa para mimosdi rei
tos he re ditá ri os de to dos eles e, através do segundo 
doeu mento, escritu radecessãodemeaçãodedi rei
toshe reditários, minha mãe já mortapassaameação 
dela para mim. Isso porque minha mãe tale ceu em 27 
de ju lho de 96 e a Dr" Na ira trouxe o cartório em nos
sa casa no dia 29 de julho de 96. Datou esses do cu -
men tos de 23 de julho de 96 e nessa data nós está va
mos hospeda das no Hotel Regente, em Belém, e te
nho de ela ração do hotel. Os do cu men tos toram da ta -
dos retroativos para dar a entender que minha mãe 
esta vavivaaopas sarapartedelaparamim. Dr" Na ira 
pode ria ... Dr" Na ira nem eu poderíamos teras si na do 
nenhum doeu men to no Rio de Janeiro em 23 de julho 
de 96 pores tar mos em Belém hospeda das no Hotel 
Regente. Nada mais evidente de que o bilhe te que a 
Dr" Na ira me faz, da ta do de 26 de julho de 96, di zen
do que na segunda-feira o cartório viria em nossa 
casa. No final, ela diz: "lá che gan do vi agem pra terra 
dara inha Elizabeth". Elamentiadizendoque eu te ria 
que ir a Londres buscar o dinheiro da venda das ter
ras. Na i raainda se contradize escreve em sua de fasa 
prévia na OAB do Rio de Janeiro:"Realmente,cabe 
reco nhecerque a escritura re te rida pela de nun ci ante 
foi lavra da" - ela errou também a data- "em 26 de ju
lho de 96, porém nada disso me diz respeito. Só quem 
pode dizer ao certo quanto à data é o Sr.Geral do Ca
lai nho, que la vrouoato". Dequalquermane i ra,amãe 
de Gláucia ainda estava viva, embora representada 
pela filha, conforme escritura anexada. Foi Gláucia 
quem tomou to das as pro vi dên ci as ela tinha sempre 
esse cuida do de dizer que fui eu que tomei as pro vi -
dências. E o trecho da escritura, Dr" Naira, em que 
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diz: "Neste ato re pra sentada por sua bastante pro cu
radorasubsta belecida, Dr"Nai ra Nu nan Ribei roSoa
res", quando ela passa os direitos hereditários dos 
meus ir mãos para mim. O do cu men to também ela bo
ra do por Na ira e lti el Brons te in- ins tru men to parti cu
lar de pro mes sa de com pra e ven da - no item 7, fala 
que, atravésdessaescritu ra, se ria aberto o inventá rio 
do meu pai te i toso bre a parti lha e ti nal mente a es cri· 
tu radefi nitiva nocartó riodeorigemdeAlta mira. Na 
escritura de meação e cessãodedireitoshereditári
os, Na ira in seriuasdozepropriedades. Suspeitoque 
tudo tenha sido te i to através do Dr. Isaac Fima, para o 
qual a Dr" Naira me fez assinar a procuração, para 
que ele resolvesseoquefossepreci sodepo is das ter
ras vendidas para que eu não precisasse voltar em 
Altamira.Comoprocedimentodaconfecçãodaescri
tura, Naira age numa procuração para o Sr. ltiel 
Bronstein para venderas terras, emaisumavezfui le
sada, poisquan do me recu seiaassinar, porconsta
rem4milhõesde hectares, Nairae ltielfa laramqueo 
documento não tinham valor pra venda, funcionaria 
com um le i Ião pra ver até onde o grupo chega ria no 
preço. Nesse dia me deram um calmante, pois me 
senti mal, suei mui to e os dois vieram me trazer em 
casa. E. .. me foi dito também por lti el que o di nhe iro 
não pode ria vir para o Brasil, te ria mos que ter conta 
no Paraguai ou Londres. Depois dessa documenta
ção, Na i ramedescartoucompletamente. Masnãome 
dei por vencida e fiquei cobrando conhecer o grupo 
com o qual ela negociava as terras às escondi das. Foi 
então que ela marcou no es cri tório do Sr. lti el Brons
te in, o mesmo se nhorque ela pro vi den ci ou as pro cu
ra ções dos três herdeiros no Cartório Cher mont, em 
Belém. Mas lá não tinha mais ninguém se não o Sr. lti
el - não existia tal grupo. Me deram pra assinar uma 
auto ri zaçãodeven da, que relutei-ah, isso eu já ta lei. 
Assinei e me de ram uma có pia, mas apa re ceu uma 
autorização idêntica no Cartório do 1 ºOfício dando a 
lti el poderes pie nos para venderas terras no exterior 
vender, receber, abrir contas, mo vi men tar. Tudo veio 
pa rarnas minhas mãos através de las mesmos, quan
do Na ira e lti elfi ca ram mandando para minha casa os 
segu in tas doeu men tos para se remas si na dos: mi nu ta 
de procuração, tradução juramentada, instrumento 
parti cu lar de pro messa de com pra e venda, procura
ção bastantequefaz Gláu eia. To doses ses doeu man
tos toram manda dos para minha casa pra eu assinar, 
mas eu não assinei, os guardei. Depois, mostrando a 
um parente meu, eleve rifi cou que setra ta vamde xe
rox. Nenhum desses assinei. Guardei todos e mos
trando a um e outro das cobri que se tratavam de xe
rox, e quem tem xe rox tira dos ori gi na is. O único que 

tinha o nome do cartório foi a procuração, que me 
alertaram para irpedircertidão. E qual não foi a minha 
surpresa: estava as si na do por mim também. Foi que 
entrai com o processo na OAB, cujo resulta do me de
cepcionou, não porque perdi, mas pelo fato de Se lém 
ter julga do Na ira e do Rio não tê-la julga do, com três 
anos de processo, audiência, petições, documentos 
comprobatórios e testemunha ocular. Fui incluída 
numa listagem como grilei ra de mais de 2 milhões de 
hectares. Estouferidamoralmente. Emespecial, peço 
ao Exmºs Deputados e demais autoridades que ta -
zem parte dos trabalhos de investigações que porfa
vor descubram quem fez esse registro só em meu 
nome, sem nenhuma assinatura, apenas deixando 
CPF e iden ti da de. Isso é um absurdo e, mais ainda, 
um ato leviano de quem autorizou a publicação do 
meu nome como grileira sem que os fatos tivessem 
sido apurados. Desde que tomei conhecimento, co -
muni quei ao Exmº Ministro de Po lf ti ca Fundiária, Dr. 
Raul Jung mann, que me respondeu em ofício que a 
tentativa de registro havia sido frustra da e ore gis tro 
cancela do. Com todo respeito que tenho pelo Sr. Mi
nistro Raul Jung mann, eu quero mais. A espinha ain
da está atravessa da na garganta e tenho o direi to de 
veros ta tos apura dos.Tenho dig ni da de, uma ta mília, 
um nome a zelar e exijoumaretratação,atéporque 
tudo está muito claro. Os documentos que vieram 
para as auto ri da des com pe tentas já dizem tudo. E já 
adianto que ore gis tro foi te i to por ai gum membro da 
quadrilhaorganizadaquemeenganou,encabeçando 
alistaaDr"NairaNunan Ribei roSoares. Não foi à toa 
que quando ela elaborou o substabelecimento para 
ela,comoseeutivesseoutorgandodemeuspoderes, 
ela deixou poderes iguais para mim. Assim sendo, em 
qual quer ato, ela não aparece ria, só eu. Eis o grande 
inte ressede Na ira emmefazerherde ira única de uma 
herança que pertence a quatro herdeiras. Ela sabia 
da minha ingenuidade, ela sabiadagrandeconfiança 
que eu nela depositava e, emas pedal, eu não en ten
dia sobredocumentoscarto rá rios, noqueestariacer
to ou erra do. Em nenhum momento pen sei que a Dr" 
Na ira tos seca pazdetraba lharde uma forma tão cruel 
eco var de contra to dos nós. Tenho uma queixa mui to 
grande, poissomosquatroherde irose, infelizmente, 
no momento em que estou só, tenho dois ir mãos vi
vos: o Francisco, muito doente, inclusive acamado 
com problemas delicados de saúde, não tem condi
ções de es tarco migo, e o mais velho, José Ma ria Me i
relles, sogro do Dr. Adriano, preferiuapoiar o genro, 
ou melhor, éumfracoedominado. Tenhomu itoorgu
lho de terche gado até aqui en fren tan do, durante es
sesqua troanos, problema sé rio desa úde. Luteisozi-
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nha, buscando Deus; em cada dia, eu descobria mais 
e mais. Recebimu itaenergiadepessoasamigas, que 
sem pra me de ramforça, me in centi van doa não parar, 
e aqui estou, falando tudo o que escrevi nesses qua
tro anos muito difíceis. Se não parei, acho que não 
precisa reidi zermaisnada, se não que sem preacre di
tei que, neste momento, acontece ria na minha vida, e 
que ajustiça existe, ape sardomarde lama que asso
la o nosso País abrangendo autoridade máxima da 
nossaJustiça. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Concluiu? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Concluí. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Conclu iu, Dr" Gláucia?Comapalavrao Relator. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Sr. 
Presidente,Srs.Deputados ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Essa Presidência de pois requer essas cópias 
manuscritas-viu, Dr" Gláu eia? Prasenho raentregar 
essascópiasmanuscritas. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Sim,estãoàdisposição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Ok. Com a palavra o Relator. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, Dona Gláucia ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas
tro)-Sr. Relator, gosta ríamosqueagentefosseob je
tivonosquestionamentos. 

O SR.DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Pois 
não, Sr. Presidente. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Aqui eu tenho do cu men tos pra com provar 
tudo o que eu disse. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Pois não, Dr" Gláu eia. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- SI" 
Gláucia ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, pelo que deu pra entender, que a senhora é le
gítima herdei radetodosesses 12 seringa is, a senho
ra, os irmãos da senhora e a falecida senhora sua 
mãe também na época, né? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Exatamente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Certo. Isso tudo ocorreu mais ou menos em 96, foi 
quandoocorreram ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Começou em 95. Começou em 95. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Co
meçou em95? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Começou em 95, quando o Dr.Adriano ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
o últimodocu manto pra efetivaravendadasterrasdo 
lega do da família de vocês ocorreu quando? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Como as sim? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - O 
últimodocumentopralegalizaravendadolegadoque 
vocês tinham foi a pro cu ração que a senha ra passou. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Sim, a procuração mas ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Foi 
quando? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Mas isso eu não tomei conhecimento, por
que estava nas mãos da dou tora ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Não, mas a senhora passou uma procuração ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES · 
ROCHA- ... da dou tora Na ira, sabe? 

SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Dr" Gláu eia ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
se nhora ... ,ase nho rapas sou a pro cu ração? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Euqueroqueasenhoraserestrinjaaresponder 
o que ele está perguntando. Ele está perguntando 
que o últimodocumento,ou seja,aprocu ração,quan
do é que foi pas sa da? E isso o que o se nhor está ta -
lando. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Qu
ando foi passa da a procuração dando poderes pra al
guém vender esse la gado devo cês. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - O que era da se nho ra. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Não, a procuração foi... foi passada uma 
pro cu ração, primeiramente para o Dr.AdrianoQue i
rozSantos. 
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Qu
ando? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Isso foi em 95. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Qu
ando? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Em 95 foi passa da essa procuração. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Que 
mês? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Ah, não Iam bro. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Foi Dr. 
Adriano ou Dr Sílvia, a esposa dele? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- É, foi... O Dr. Adriano nos passou por fax o 
teor das pro cu rações comam pios e pie nos poderes 
para ser passa da para a esposa dele, por ele, por ele 
ser ti tu lar do cartório e não poder advogar. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Em 
me a dos de 95 isso ocorreu? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Ocorreu. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- No
venta e cinco? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Noventaecinco. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E 
96? No começo de 96, o que que aconteceu? A Dr 
Ma ria Sllvia, ela substabe leceu pra quem? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Ela subs tabele ceu para mim. Eu pedi que 
elasubsta be lecesseparaa Dr Na ira Nu nan Ribeiro 
Soares e ela subs tabele ceu para mim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- No 
começode96? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Exatamente. A dou tora ... A Dr" Na ira ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- E a 
senhora, com esse do cu men to, então a senhora pas
sou a ter poder nova mente. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Não, eu não poderia ser substabelecida 
pela Ma ria Sfl via porque eu não sou advoga da. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO·CARVALHO- Mas 
sim, mas foi. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- ADr" Na i rapegou essesubstabe lecimen
to, disse que eu não pode ria agir com ele, só ela, e 
aqui estão as provas. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Não, mas ... Olha bem, dou tora ... Dona Gláu eia. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
partir do mo manto em que a Dr" Ma ria Sllvia subs ta
ba le ceu à senhora, a senhora passou, de novo, a ter 
os pode ressobre as terras. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Sim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Só 
asenhorapode ria vender. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Ela me ... não, ela me substabeleceu, en -
tão,seeupudessesersubstabelecida,euseriaentão 
procuradora dos herdeiros, porque a partir do mo
mento ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
a se nho ra foi. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Exatamente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então foi. Então, a senhora tinha os poderes nova
mente ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Exato. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... 
de vender as terras. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Exatamente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - No 
começode96? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Nocomeçode96. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- E a 
senhora fez o quê? Se a senhora tinha os poderes e 
não vendeu a terra, a senhora fez o quê? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Eu não pode ria teres ses poderes. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Ti
nha! Ase nho ra foi subs ta be lecida. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Eufuisubstabe lecida porumadvogadoe 
eu não sou advoga da. Aí a Dr" Na i ra foi quem agiu ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
essedocumentovaleu ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- ... porqueelaeraminhaadvogada. 
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... 
essedocumentova leu. Essedocumentovaleu! 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Na mão da Drª 

Na ira, que era minha advoga da. 
O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 

asenho ratinhaqueassinarpraDr3 Na ira, não tinha? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Tinhaeassinei. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- M, 
bom? Quarto .. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Com a mi nha mãe já mor ta. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Qu
ando: dia, mês e ano? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Vinte e nove de ju lho de 96. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
mãe da senhora tale ceu quando? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Vinte e sete de ju lho de 96. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Dia 
29 de julho, a senhora ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- O cartório do Pi raífoi na minha casa. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... a 
senhora, no cartório do Pi raí, a senhora, a senhora 
passou to dos os poderes para a Dr3 Na ira. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Exatamente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mas 
dia 29 de ju lho ... Não foi dia 23? Ou foi dia 29? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Não, ela datou retroativo,aNai ra. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO: CARVALHO -
Então, o do cu men to saiu em que dia? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Os do cu men tossa í ram dia 29 de ju lho de 
96. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E 
dia vinte ... Mas que dia ... Foi dia 23 ou 29? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA Foi 29. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- E 
dia 23? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- ADr3Naira ... Querdizer,ocartóriodo Piraí 
datou retroativo, porque dia 23 minha mãe estava 
viva. E naescritu radecessãodemeaçãoedire itodos 

hereditários, a Dr3 Na i rafazcomo mi nhamãetivesse 
passado ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Aonde a senhora estava no dia 23? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Em Belém. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- E 
essedocumentofoiassinadodia23emqualcidade? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Odocumentonãofoiassinadonodia23 ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Sim, mas está ali no pa pel. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - A tese 
é que ela ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Aonde? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- RiodeJaneiro. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Qual cidade? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- RiodeJaneiro. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Barra 
do Pirar. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Bar
ra do Pi raí ou Rio de Janeiro? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Não, foi naminhacasa. Ela levouocartó rio 
na minha casa. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Mas o 
cartório de Barra de Pi raí. Era isso. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Ela levouocartó rionaminhacasa, o cartó
rio de Barra de Pi raí. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Foi 
o cartório de Barra de Pi raf? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Foi o cartório de Barra de Pi raí. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, olha, veja bem. Se eu estou entendendo, no 
dia 23 a senhora estava em Belém. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Estavasim. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
senhora tem com provação que a senhora estava em 
Belém. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Tenho.TenhoaquiacomprovaçãodoHotel 
Regente. 
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - A 
senhora estava em Belém junto coma Dr Na ira. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Estava junto com a Dr Na ira. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E 
nesse mesmo dia apareceu um do cu men todo dia 23, 
da ta do do dia 23, lá no Rio de Janeiro, que a senhora 
estava passando para a Dr" Na ira. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- É, foi dia 29 que isso aconteceu. Ela foi na 
minha casa para eu assinar um do cu men to de arrola
mento dos bens. Segundo ela, o grupo não que ria es
perar pelo inventá rio da mi nhamãe, não é? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, foi forja da essa do cu menta ção. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Foiforjada. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Foi 
feito com data retro ativa e tal... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Eu estoudizendoaverdade. Foi forjada. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... e 
a mãe da senhora já tinha faleci do. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- A minha mãe já tinha faleci do e ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Porque eles não pode ri amterfe ito nodia29, porque a 
mãe da senhora faleceu no dia 27. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Vinteesete,exatamente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, por isso que eles colocaram na data do dia 23. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Vinteetrês.Exatamente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E 
dia 23 a senhora estava em Belém. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Exatamente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -A 
senho ratemconhecimento, porque das sedia, do dia 
23, da data do dia 23 de julho de 96 é que ai guém po
de ria vender para outra pessoa. Está certo? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Certo. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -A 
senhora deu poderes para a Dr" Naira vender para 
outra pessoa. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Certo. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E 
ela passou a es cri tu rapara quem? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Elapassoupara ltielBroustein. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Quem que é esse lti el Brous te in. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Eu não sei. Sóconhe cinaOAB, que ela le
vou como testemunha. E quando eu cobrei conhecer 
o grupo, ela mele vou nesse es cri tório. Foi lá que ele 
me deu um calmante. Tentou me dar novamente na 
OAB. E aí eu ta lei para ele: "O senhor está me ofe re
cen do bala novamente para eu me sentir sonolenta? 
Muitoobrigada". 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Então, a senhora assinou depois que eles dopa rama 
senhora? E isso que a senhora quer dizer? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Não,euassineiconsciente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Mas a senhora tomou, a senhora disse que eles de
rammedicamentoparasenhora? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Eles me deram ... Não, serviram ca fe zi nho 
e refrigerante. Não me deram, assim, medicamento, 
mas eu não me senti legal. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Com um café. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Eu cheguei em casa, dor mi vá ri as horas. 
Mas eu vou di zero seguinte: eu não estou alegando 
nada disso. Eutinhaa Dr" Na i racomo mi nhaadvoga
da, como uma pessoa que eu confiava nela, que en
treguei a ela essa missão de regularizar as terras. E 
digo mesmo: com calmante, sem calmante, eu assi
naria qualquer coisa que ela me desse, porque eu 
não entendo denego ci ação, eu não entendo de ter
mos carto rá ri os, ela é uma advoga da, ela estava me 
assistindo. E se eu estou aqui... ela me ofereceu di
nhe i ro. Depois que eu entrai com ela na OAB, ela me 
telefonou dizendo: "Lembra que sua mãe disse que 
quando morresse seria metade dela para você? Eu 
disse: "Não, Dr" Naira, a laranja agora está inteira. 
Meus irmãos são pobres, vamos dividir isso igual
mente". Ainda disse para ela assim, em Altamira, 
digo:"Dr" Na ira, vocêestádi zen doqueému itodi nhe
i ro." Eu gostava mui to dela, ela era minha amiga, me 
chamava de minha irmã. Eu disse: "Vamos dividir isso 
em família?" Ela disse: "Não, minha irmã, eu só quero 
aqui lo que é meu." Querdi zer, eu, eu, você está vendo 
que eu não procurei reaver essas terras de 96 pra 
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trás. Eu estou aqui porque me senti lesa da. Eu não 
agüento isso, eu sofri 4 anos. Eu não tive tempo de 
sentirsa u da de da minha mãe. Eu fui logo atrásdis so, 
entendeu? E eu quero os fatos apura dos. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Dona Gláu eia, a senhora tem conhecimento que uma 
em pre sacha ma da lncen xilpas sou a perna em vocês, 
fraudou uma documentação em cartório, como diz 
aqui a Dr" Adriana, agora há pouco fraudou uma do
eu menta ção, passando a perna. E essa do cu menta
ção pode ser nula, segundo ele. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Eu tenho uma do cu menta ção ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Dos 
irmãosUmbelino ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Exatamente. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
... dono da lncen xil, pegando essa terra da herança de 
vocês. Asenho ra temco nhecimentodis so? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Eu te nhoconheci mento. Eu tenho uma cer
tidão assinada pela Cartorária Eugênia Freitas, que 
ao mesmo tempo que ela as si na a certidão em nome 
dos herdeiros Me irei les ela as si na também em nome 
dalncenxil. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -Fal
sificada. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Não sou eu que digo, é o do cu men to. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -Fal
sificada. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA -É o do cu men to. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Certidõesfalsificadas. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Falsificadas. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Certamente. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Falsificadas. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO -
Olha, Dona Gláu eia, eu gosta ria de con clu irdi zen do o 
seguinte: que existe uma chance da senhora reaver 
osimóve isdasenhora,conformeoDr. Adrianofa lou, 
porque a Câmara Federal está agindo no senti do de 
co ibirabu sosa respe itodeterraspúblicasda Região 
Ama zô nica. Nós ire mos levar isso adiante até o fim, 
cus te o que custar. Nós não deixaremos passar nada. 

Eu quero agradecer imensamente o depoimento da 
senhora aqui e dizer que está sendo muito valioso 
para nós e que nós ire mos ajudar ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-No momento ... 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - ... 
quem tem direi tones se caso. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-No momento que precisar. .. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO- Mu
itoobrigado, Sr. Presidente. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Nomomentoqueprecisardemimemoutra 
ocasião esta reiàdisposição. E volto a dizer: eu quero 
os fatos apurados de quem fez o registro em meu 
nome no Incra. Eu fui chamadadegrileiradeterras. 
Eu acho que o Incra tem con di çõesde ave ri guaro re
gistro quefoife ito, com identidade e CPF, sem as si na
tura? Eu quero saber quem foi. Eu quero. E logo! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Pois não, Dr" Gláucia. Deputado Max Rosen
mann. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu 
ouvi atentamente o seu de po i men to egos ta ria de fa
zerso mente duas perguntas, até porque ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Pois não. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - ... 
não vou entrar no mérito de toda essa negociação 
com a Dona Na ira, que é umahistó riaconfu sa. Ape
sar de eu ter aqui um ... as atitudes cro no lo gi ca mente 
marcadas, eu só quero lhe fazera seguinte pergunta: 
em 1970, a senhora sua mãe e os herdeiros executa
ram uma venda, easenhoraassinouporprocu ração, 
na época; e a sua mãe assinou pes soai mente. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Não. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Isso 
aconteceu? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Meu ... quem ... As terras de he ran ça ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN-Cer-
to. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- ... meu paitam bém arrendava terras do Go
verno, pagava arrendamento fielmente, renovava 
anualmente essas terras que não pertenciam à he -
rança. Coma morte do meu pai, meu irmão, José Ma
ria, continuou trabalhando nessas terras. E por pro -
blemasdefamília, desa ú de, elevendeuas benfe itori-
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as existentes nesses seringais. Motor de Popa, ca
noa, embarcação, lancha, é issoqueeutomeiconhe
ci men to. E como eu ta lei. De 77 pra lá, nada eu sei. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN-Nes
se momento a senhora vendeu essas ... a senhora 
acredita que vendeu as cano as só por procuração? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Não, eu não assinei nenhuma venda. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Não. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Eu não assinei nenhuma venda. E digo 
aqui, afirmo, afirmo que estou te falando a verdade: 
eu não assinei nenhuma venda. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN -A ou -
tra pergunta que eu que ro lhe ta zer é somente o se
guinte: se a senhora, por ai gum momento, a senhora 
conheceuaDonaJane. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Conheço a Jane. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Jane 
Resende? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA -Ela me tele tonou vá ri as vezes me in cen ti
van do a par ti ci par da CPI e acorrer atrás do que era 
meu,porquemeusfi lhos, inclusive, estavam preocu
pados .. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - E o 
jornalista Po licarpoJ ú niortambém? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Policarpo Júnior chegou a me telefonar 
uma vez pedindo uma reportagem, mas depois não 
meligoumais.Nãotenhoconhecimentopessoalmen
te. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Obri -
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-AlgumSr. Parlamentar ... Deputado Antonio Fe i-
jão. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO- Dona 
Gláucia ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Pois não. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - ... du -
rante os depoimentos da Drª Lúcia e o Dr. Queiroz, 
eles alegaram, confirmaram, porque eu pedi ratifica
ção, de que a senhora escrevia mui tas cartas ao Pro
curador, a eles mesmos, o Procurador da República 
(e tem uma daqui), em que a senhora faz as acusa
ções que aqui muito claramente e bem gregoriana-

mente colocou para nós. E eles diziam que a senhora 
não estava emcon di çõesde ta cul da desmenta is ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Sim. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - ... que 
a senhora tal vez não tives se boa da cabeça, como a 
gente diz láno Nordeste e no Norte. Àluzdoquea se
nhora colocou aqui, a senhora está mui to boa da ca
beça ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Graças a Deus. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - ... não 
está boa é de amigos. A senhora não está boa de ami
gos nem de advoga dos. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Deve ri amter antes exigi do que eu trouxes
se um do cu men tomé di co. Por que não exigiram? Por
que eu esta ria com esse do cu men to hoje aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Dr" Gláu eia, espere o De pu tadocon clu ira per
gunta. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Pois não, desculpe. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO-Então, 
eu per ce bique a se nho ra não está boa não é da ca -
beça, a senhora não está boa é de amigos e de ad vo
gados. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-É verdade. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO-A per
gunta é uma só: a senhoraconsiderariaessegrupo, 
que se dizia, no passa do, de amigos, uma quadrilha 
depessoasquee~áag~do? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Considero. Considero, sim. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - E pelo 
que viu-se depois da senhora substabelecer para lá 
no tipo, na chamadaprocuraçãopingue-pongue,vai 
para lá, vem para cá, não é? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-É pingue-pongue, re ai mente. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - E apa
rece a sua vizinha, Dr'1 Na ira. A senhora não acha que 
elas esta riam já vendendo com pedaços de SOO mil 
hectares-o Rela torleu aqui-ou seja, iniciando um 
segundo processo de venda dessa área? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-É, porque ... Ah, desculpa.Conclua. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Pois 
não. 
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A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-O primeiro escritórioqueaDr" Na i rame le
vou foi o escritório do Dr. Dalton lbe rê.Nesse escritó
rio, ela disse as sim: "Não abra a boca para nada. Dei
xe que eu falo". Então, esse do cu men to está com 500 
mil hectares, ela vendendo por 1 O mi !hões, né? Mas 
depois ela não falou mais nessa cri atura. Então, hoje 
eu suponho que essa série de documentos foi para 
me confundir. O que valeu mesmo foi essa es cri tu ra 
de me açãoecessãodedi re itoshe reditá rios-enten
deu? Porque tem um documento, instrumento parti
cular de promessa de com pra e venda, que no item 7 
diz o seguinte: quede posse dessa escritu rade me a
ção, se ria leva da no cartório de origem de Alta mira, 
se ria aberto ... querdi zer, no caso reaberto, porque o 
inventá rio do meu pai foi aberto e concluso sem a he
rança, porque quando foi feito ninguém sabia ainda 
da herança, né? Então, tudo diz que de pen deu da es
critura definitiva - para quem, uma interrogação -, 
dessa escritu rademeaçãoecessãodedi re itos he re
di tá ri os, onde a Drª Na ira inseriu as doze pro pri e da
des. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Como 
está mu itoadiantadaahora, eu vou ver se a senhora 
podeserbemob jetiva. Diga mosquehojeeuganhas
sena lote riaequi sessecompraressaterradasenho
ra. A senhora tem a es cri tu ra pública pra me vender 
dessaterra? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Eu não tenho nada palpávelparavender 
essa terra. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Só 
isso. Porque a senhora nunca entrou na Justiça para 
ter isto em mãos? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Olha, nem eu, nem meus irmãos. Nós 
guardamosasprime i rascertidõesque rece bemosdo 
cartório como uma relíquia.Nunca se pen sou em di
nheiro. A gente pen sa va as sim: "Meu pai não tra ba -
lhou mais. O Zé Maria também não". Então, agente 
achava que aqui lo era só para quem que ria tra ba lhar 
nos seringais. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Por -
que, com todo o respeito, eu acho que ... Voltai redizia 
que mentir, mentir, que alguma coisa fica. Mas nos 
parecemu itoaqui umafábu lade LaFontaine, ou seja, 
agente está vendo aqui uma as sem bléia de sonhos, 
de his tó ri as bem conta das, mas esta CPI ela tem que 
tratar de objetos concretos. Lamentavelmente, nós 
estamos discutindo, até o dia de hoje, todos sobre 
idéias de procuração, idéia de substabelecimento. 

Mas o que ficou importante aqui é que a CPI tem que 
apurar. Asenho ra trouxeasuacontri bu ição, mas eu ... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Trou xedocu mentoscompro ba tó rios. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO- ... me 
sentindo no seu lugar, com toda essa simpatia, essa 
ju ven tu de, eu acho que a senhora tem que pro cu rara 
Justiça para rea veroqueasenho radisserta ser seus 
direitos. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Seo se nhortiver alguma coisa mais de pu
xar, de perguntar, o que o senhor quiser eu estou à 
sua disposição. Eu estou aqui para falar somente a 
verdade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Algumoutro Sr. Parla mentardese jaquesti onar 
a de poente? (Pausa.) A senhora tem ai gum outro do
eu men to a en caminhar, porta vor, que possa en ca mi
nhar? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Primeiramente, documento do escritório 
do Dr. Dai ton lbe rê, onde a Dr" Na i ra me levou para 
assinaraautorizaçãodevenda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Perfe i to. Pode entregar aí à moça ao lado. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - E aqui estão três autorizações que a Drª 
Ma ria Silva mandou para a Dr" Na ira vendera he ran
ça. Se ela mandou essa autorização, ela te ria que es
tar com a do cu menta ção da terra em dia, sem uma fa
lha. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Perfe ito. Eu gosta riaape nas que a senhora en
caminhasse a documentação que a senhora tem aí 
paraaComissão, tá? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Semdizernada? Nãoprecisaexplicarmais · 
nada? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Não, porque depois isso vai serexami nado pe
los técnicos. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Ah, tá bom. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)- Está certo? 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Está na mão da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Toda ado cu men tação, tá? 
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A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Estátudoexplicado,qualquercoisa ... 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro)-Pois não, Deputa do Max Ao sen mann. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Eu 
também, da mesma forma, euvoudarentradaaquide 
uma sé ria de do cu men tos. Entre eles, um do cu men to 
correspondente à Polícia Federal de Santarém, que 
está lhe pro cessando, bem como do Poder Ju di ciá rio 
do Pará e também do Juiz de Direi to da Comarca de 
Altamira, onde, devidoàssuascartas,acabaramvi
rando processos. E vou acrescentar nos próximos 
dias um documentomuitoimportante,queéodocu
men to de que, em 1970, a sua ta mí lia vendeu a pro
priedade. E sealguémduvidardessedocu mento, que 
requeira a verificação da legitimidade. Entre eles, a 
senhora sua mãe e a senhora vendendo por pro cu ra
ção. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA - Isso não existiu. 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN -Eu ... 
eu não sei, eu vou trazer aqui... 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Não existiu e os órgãos com pe tentas ... 

O SR. PRESIDENTE {Deputado Luciano Cas -
tro) - A senhora,asenhoraesperaoDeputadocon
cluir. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA-Ah! 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN -Eu só 
faço questão de deixar ela ro aqui que, mais uma vez, 
eu ra ti fico o meu ponto de vis ta de que nós esta mos 
aqui num imbróglio. Espero que a sagacidade e a 
com pe tên eia do nosso Relator possa chegar a bom 
tenno numa colaboraçãoaonosso-País.Muitoobri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro )- O Deputa do vai en caminhar os do cu men tos à 
Presidência? Deputado Max Rosenmann, o senhor 
vaiencaminharosdocumentos? 

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Vou. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -

tro )-Pois não. Mais nenhum Sr. Deputa do deseja fa
zer uso da palavra. Nós agradece mos à Sr" Gláu eia o 
de po imentoqueprestouanos sa Comissão. Ase nho
ra estádispen sada. 

A SRA. GLÁUCIA ALENCAR MEIRELLES 
ROCHA- Muitoobrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luciano Cas -
tro) - Da mos por en cerra dos ostra ba lhos no dia de 
hoje. 

Reproduzidasasnotastaquigráficas,segue 
aanálisedesteRelatório: 

Acontecequeaarre mataçãonãofoiconclu f da, 
ou seja, não chegou ao trâmite final, com a devida 
carta de arrematação em favor do Banco, que, por 
isso, nunca se tomou proprietário da referida área, 
em razão de ter sido pago a df vi da com o Banco, de
so ne ran do assim, a área, de qual querexecu ção, este 
entendimento, se coaduna com a afirmação do Dr. 
AloisioAugustoLopesChaves,ex-presidentedoBan
co do Esta do do Pará, ao de por perante esta CPI: 

"Emprimeirolugar,nãochegouaarremataçãoa 
sercon clu í da coma emissão da carta de arre ma ta
ção. Aarrema taçãofoife ita; e, naqua lidadedecredor 
hipotecário que o Banco era, ele pode fazê-lo com 
base no Código de Processo Civil, sem a exibição de 
pra ços, em razão do crédito que ele detinha contra o 
devedor. Então, usandoessafaculdadequeoCódigo 
de Processo Civil dava aos advoga dos então do Ban
co, quando eu não estavanadireção,elesautoriza
dos, com certeza absoluta, e num procedimento, 
acredito, até quase que natural do de parta men to ju rí
di co, eles arre ma taram sem exi biro preço. A esposa 
dodevedor,antesdaexpediçãodacartadearremata
ção, entrou com embargos à arrematação que fica
ram sendo discuti dos os embargos para poder se ex
pedir ou não a carta de arrematação, ou seja, para 
conclu irounãoaope raçãodearrema tação que tenha 
sido feita. Então, ela ficou sustada, sobrestada en
quanto havia aquela discussão. Esse é um aspecto 
que eu quero deixar bem ela ro. Não chegou em ne
nhum momento, haver a transferênciadopatrimônio 
para o Banco do Esta do do Pará." 

Mesmoqueaáreafosse adjudicada emfa vordo 
Banco do Esta do do Pará, isso não traria o condão de 
legitimá-la,porquealegitimaçãosóseoperaadminis
trativamente perante os órgãos públicos competen
tes, após a devida demarcaçãoadministrativa.Até a 
demarcatóriajudicialcareceserinstruídacomotftulo 
de domínio, legitimamente expedido, para que o re -
querentecomproveolegftimointeresseparapropora 
ação. Assim esta be le ce o art. 950, do Código de Pro
cesso Civil, que dis ci pli na o assunto: 

"Art. 950. Napetiçãoinicialinstru f dacomostítu
losdepropriedade,designar-se-áoimóvelpelasitua
ção e denominação, descrever-se-ão os limites por 
constituir,aviventarourenovarenomear-se-ãotodos 
osconfinantesda li nhadermarcanda" grifos nossos. 
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Diz ainda, o art. 946 domes mo Oi pio ma Legal 
que trata da Ação de Divisão e da Demarcação de 
TerrasParticulares: 

"Art. 946. Cabe: 
1 - a ação de demarcação ao proprie

tário para obrigar o seu confinante a estre
mar os respectivos prédios, fixando-se no
vos limit~s entre eles ou aviventando-se os 
já apaga dos" grifos nossos. 

Nem por meio da ação de usucapião, o parti
cular pode le gi ti marter ras públicas, em razão da ve
da çãoexpressana Constituição Federal: 

"Art. 191 ............................................... . 
Parágrafo Único. Os imóveis públicos 

não serão adquiri dos por usucapião" 

Por isso, não existe ação judicial de Legitima
ção de Posse. A "posse" da lncen xil nunca foi le gi ti
mada e a Justiça não é oca mi nho indica do para le
gitimá-la. 

Ares peito do assunto, vale aqui transcrever um 
trecho do Acórdão nº 26.337, da 2° Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Esta do do Pará, que anulou a 
decisão do Juiz Armando Braulio Paul da Silva nos 
Autos de Inventá riodosbensde ixa dospe losco ronéis 
ManoelFernadezdeSouzaeManoelJoaquimPerei
ra, emfavorde Carlos Medeiros, easenten çadaJu i
za Rosa Ma riaCelsoPortugalGue iros,quedeferiua 
resta u raçãodoscitadosautosde Inventá rio: 

"O entendimento do Desembargador 
Revisor, ratificado pelo Terceiro Julgador, é 
o de que a "Nulidade vai a origem da pre
tensão de legitimarposse em vez de decla
rar legitimo o sucessor. O Juiz fez essa de -
claração de que eram legitimas as posses 
faltando apenas expedir o título de proprie
dade. Ele não pode fazer isso, evidente que 
não pode, a nulidade esta ai, ele não tem 
competência, Juiz nenhum, magistrado ne
nhum, desembargador, ministro, de de ela rar 
legítima uma posse para que seja conside
rada propriedade. Para que fosse feito tal 
julgamento o juiz teria que presidir uma au -
diên eia dede marcação, apreciar ascon fron
tações, os limites, e dentro dos ditames da 
lei que naquela altura previa que ninguém 
podia ad qui rirpropri eda dedeter rasde vo lu
tas com mais de 4.000 hectares. 

Por esse motivo acho que este pro
cesso foi mal urdi do e setor nou nulo; se ele 

é nulo e a nulidade prevalece a qualquer 
tempo, pode ser conhecido e declarado de 
planoacompetência. Esta éa impossibilida
de que eu vejo.( ... )" 

Tendoemvistaamanifestaçãodealgumaspes
soas,desinformadas,queafirmamquefoireconheci
da a pro pri e da de das terras da Empresa lncen xil por
que o lterpa te riaperdidoaação najustiça,cabeaqui 
traçar o histórico fiel da tramitação desse processo, 
pe ranteaJustiçapa ra en se, para me lho reses ela reci
mentos: 

Em 30-8-1996, o lterpa propôs perante a Co
marca de Alta mi ra, a Ação de Cancelamento do Re
gistro de lmóve is, refe renteaáreadenominadafazen
da Curuá tida como de propriedade da empresa 
lncenxil. 

Em 9-9-1996, o Juiz da comarcaOr.PauloRo
bertoFerreira Vieira, apesardoabsurdodemonstra
do, entendeu desnecessário a concessão da tutela 
antecipada, limitando-seadetermi nar, emdespacho, 
a averbação da pen dên eia ju di ci ai à margem da ma
tricula. 

Em 16 de setembro de 1996, o Juiz Dr. José Tor
quato Araújo de Alencar, que passou a responder 
pela 2ª Varada Comarca de Alta mira, chamou o pro
cesso a ordem e de te riu a tu te la antecipa da, requeri
da pelo lterpa, decretan doa in dis poni bilida deda área 
atédecisãodefi nitiva na referida ação. 

Em 1 ºde outubro de 1996, a lncen xil apre sen -
tou exceção de suspeição, contra o Juiz Dr. José Tor
qua to Ara újodeAlencar. 

Em 9 de outubro de 1996, o Juiz, Dr. José Tor
quato,após, tundamentadodespacho, recu souasus
pen são e reme teu os autos ao Tribunal de Justiça do 
Esta do do Pará, em 29 de outubro de 1996. 

Embora o Dr. Tor qua to tenha, logo em segui da 
aodespacho,deixadoaComarcaparareassumira 1ª 
Vara da Comarca de Ma ra bá, da qual era ti tu lar, pe re
cen do com isso, o objeto dope di do de suspensão, só 
em 3 de agosto de 1999, qua se três anos de po is, foi 
que o Desembarga dor do T JE, Dr. João Alberto Gas
tei lo Branco de Paiva, decidiu retornaras autos a Co
marca de Alta mira, enten dendoque ope didade sus
pensão estava pre ju dica do pela perda do objeto, ou 
seja, pelaremo ção do ma g is tra do. 

A seguir a lncenxil interpôs Agravo de Instru
mento, com pedido liminar, contra o despacho do 
Juiz, que concedeuatutelaantecipadaemfavordo 
lterpa. 

Em 5 de outubro de 1999 o Desembargador 
JoãoAlbertoCastello Branco de Paiva, concedeu efe-
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ito suspensivo ao recurso, suspendendo em conse
qüência, os efeitos da tutela antecipada concedida 
pelo Dr. Torqua to, até o julga mentodefinitivo do Agra
vo de lnstru men to, poren tender que: 

"não há dúvida que, efetivamente, são 
terras pertencentes ao domínio privado, le
galmente adquiridas, com ocupação mansa 
e pacífica e com cadeia dominial, ao longo 
de mais de 80 anos. Tanto que foram da das 
em hipoteca ao Banco do Estado do Pará 
semquaisquercontestações." 

Em 16de ju nhode2000,ada Câmara Cível Iso
lada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por 
meio do Acórdão nº 39. 777, ju 1 gou o agravo de ins tru
men to nº99.304.971, dando inteiro provi manto, cas
sando em conseqüência, a tutela antecipatória con -
cedi da pelo Ju í zo de Alta mira em favor do lter pa. 

A respeito do julgamento do Agravo de lnstru -
manto, interposto pela lncen xil, cabeaquiteceralgu
mascríti casares pe itoda maneira como foi conduzi
do esse julgamento pelo Desembarga dor Relator Dr. 
João Alberto Cas tel lo Branco de Paiva, que após con
ce derefe itosuspen sivoao recurso, sob oargu manto 
dequeasterraspertencemaodo mí nio privado, ig no
rando, por completo, o tamanho da área, preocu
pou-se, isto sim, com "a recuperação dos prejuízos 
que, inevitavelmente atingirão o patrimônio da agra
vanteseafiguraproblemática;irreparável." 

E continua o Ilustre De sembargadornumesfor
çode justificaro di re itoda lncen xil: 

"De outro tanto, como testificam, ain
da, os autos, os assertivos do recorrente 
louvaram-se em documentos que noticiam 
que a gleba pertence ao domínio particular, 
tanto que foi objeto de sucessão he re ditá ria 
e intervivos, por meio de parti lhaho mologa
da em Juízo nos idos de 1923, no foro da 
Comarca da Capital." 

Emseguidaataca a decisão do Ju ízodeAltami
ra, queconcedeuatute laan teci padaemfavordo lter
pa: 

"Logo a iniciativa do MM. Juiz agrava
do claramente indica a tentativa de burlar a 
sis te má ti ca pro ces suai, para por meio trans
verso conceder a tutela antecipatória, que, 
como dito, só é admitida pela lei, mediante 
ocorrência comprovada do perigo de dano. 
E exatamente por isso é que não existe 
qualquer possibilidade de prosperar o en-

tendimento esposado no despacho recorri
do." 

Assim o ilustre relator tentou justificar o direito 
da empresa lncen xil, só não tentou jus ti ficar, e para 
isso fez vis ta grossa, foi para o tamanho da área que 
passou,milagrosamente,depoucomaisoumenos30 
mil para quase 5 milhões de hectares. 

Outro fato incomum aconteceu no dia do julga
men to do agravo de ins tru men to, -16-6-2000-pela 
da Câmara Civil Isolada do Tribunal de Justiça do 
Esta do do Pará. É que essas ses sões acontecem nor
malmente a partir das 10 horas da manhã, e para 
esse julgamento foi designa do pelo lterpa, para fazer 
a defesa oral, o Procura dor do Esta do Dr. lbra imJosé 
das Mer ces Rocha, que ao comparecer às 8 horas da 
manhã, perante o Tribunal de Justiça, para a com pa
nharo julgamento, foi informadoqueomesmo já te ria 
acontecido meia hora antes, conforme informou o 
Ilustre Pro cu radordo Estado ao Sr. Oi retordo De par
tamentoJu rídicodolterpa: 

"Informo a fim de contribuir a V. 8e 
Que na data de hoje, 16 de junho de 2000, 
por volta das 8 horas da manhã, compareci 
perante a 3ª Câmara Civil Isolada do Tribu
nal de Justiça do Esta do do Pará, para rea li
zar sustentação oral nos autos de Agravo de 
Instrumento originário da Comarca de Alta
mira, Processo nº 99.304.971, em que a 
agravante lncen xil e agrava do lter pa. 

Todavia, para a minha surpresa, con
trariando todo costume e prática de acom
panhamento de julgamento perante aquele 
Egrégio Tribunal, fui informado por um ser
ventuá rio,presente no Plenário, que já fazia 
algum tempo, cerca de 1/2 horas, que já ti -
nha sido encerrada a Sessão, pois os De
sembargadores iriam fazer uma viajem, daí 
aantecipaçãodojulgamento. 

É cedi ço dizer, que costumam as Ses
sões do Tribunal, ocorrerem por volta das 
9:30 horas da manhã, estas em casos ex
cepcionais, pois o normal que comecem as 
10 horas da manhã, de fato, esta madruga
da fora do comum do Tribunal, teve oco rolá
rio de impedir que realizasse o ato proces
sualquepretendia realizar. 

Dirigindo-me ao setor de taquigrafia 
para saber do resultado do julgamento do 
recurso interposto, fui informado que o mes
mo foi pelo pro vi men to do agravo, cassá-lo a 
tutela antecipada, a unanimidade, segundo 
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o voto do Relator. Dirigindo-me ao gabinete 
do Relator, lá, fui informa do que o voto deve 
serpu blica dona terça-te ira, pró xi ma. 

Considerando, que o agravo cassou a 
tu te laantecipada,queamu itovemtra vando 
o processo prin ci pai, in clu si ve quanto ao pe
dido de que os autos sejam transferidos 
paraaJustiça Fede ralfe itopela Procurado
ria da República, entendo que novos recur
sos pelo lterpa, apesar prejuízo sofrido, so -
mente atrasarão mais o processo, dada a 
lentidão do Tribunal, e serão um gravame a 
mais para o próprio Esta do. 

Opino, portanto, a título de contribui
ção que seja realizado o acompanhamento 
deste processo com a dispensa de interpo
sição de recurso desta decisão, pois não 
afeta o mérito da de manda. 

Atenciosamente. 

Belém, 16 de junho de 2000. - lbraim José 
das Mercês Rocha, Pro cu radordoEstado" 

Em 28-8-2000 o lterpa inter pôs ao Tribunal de 
Justiçado Estado, Embargos de De ela ração ao Acór
dão nº 39.777. Esse Recurso, encontra-se, no mo
mento,pendentededecisãonaque leT JE. 

A ação principalcontinua tramitandoperante a 
Comarca de Alta mira, onde, em 3deju lhode2000, o 
juiz Dr. Luiz Emane Ferreira Ribeiro Ma la to, respon
dendo pela 2ª Varada que la Comarca, aoapreci aros 
pedi dos do Incra, do Ministério Público Fede rale do 
lterpa, referente a remessadosautosàJustiça Fede
ral, exarou Despacho no seguintes termos: 

"Chamo o processo à ordem para apreciação 
dos pedidos constantes, inseridos no autos, da em
presa ré,do lnstitutodeCo Ionização e Reforma Agrá
ria- INCRA, do Ministério Público Federal edo autor 
da ação o Instituto de Terras do Pará, respectiva men
te, quanto ao deslocamento da competência para 
Justiça Federal e re messadosautosa uma das Varas 
daquela Corte.( ... ) 

Assim sendo, dou-me por com pe tente para jul
ga men to desta ação Ordinária de Nu li da d e de Ma trí
cu la, Transcrições e Averbações pro mo vi da pelo lnsti
tu to de Terras do Pará- ITERPAcontra Indústria, Co
mércio, Exportação e Navegação do Xin gu Ltda." 

Como se observa, o juiz de Alta mi ra deu-se por 
competenteparajulgaraação, portanto, se ria melhor 
dizer, que aba ta lhaju dicial ainda está no início, sen
do tal sas as afirmativas de que o Esta do do Pará te ria 
perdido a questão. 

1.5.SeringalYucatan 

Outrocasoca racte rizado como grila gemdeter
ras públicas, é o que se relaciona à área de no mi na da 
SERINGAL YUCATAN com 1.630.000 hectares, 
transcritos no Cartório de Registro de Imóveis de 
Alta mira sob os No. 0053fls. 31/32, do Livro3 e4.427, 
tis. 199/200 e verso do Livro 3L em nome das em pre
sas AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBÚ LTDA. E 
KRAMM ASSESSORIA E ENGENHARIA L TOA. 

Ao to marco nhecimentode mais essa irregu la ri
da de, praticadanocartó rio de Alta mi ra,o ITERPAin-
gressou com AÇÃO DE NULIDADE E 
CANCELAMENTO DE TRANSCRIÇÕES DO 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS naquela 
Comarca,visandodesconstituirtaisregistros,comos 
seguintesargumentos: 

"O caso do "Seringai Yucatan" salta 
aos olhos como um escárnio ao ordena
mento ju rí di coe um ui traje à auto ri da de pú
blica. Não há nenhum ti tu lo, de qual quer na
tureza, na origem da inscrição do imóvel no 
registro de propriedades.Em 1988 o vende
dor declara estartransferindo ao comprador 
1 ,3 mi lhões de liec tares. Uma se ma na após 
a consuma ção da operação de compra e 
venda, a área passa de 1,6 mi lhão de hec ta -
res e a fazerpartedeum"contratoderateio 
de lucro imo biliário" entre o com pra dor único 
declarado das terras e um novo sócio, que 
nesse momento eacrescen ta do à operação. 
O objetivo declarado do negocio é utilizar a 
área para prontos madeireiros. No entanto, 
apesar dessa declaração de propósito e da 
origem espúria do registro, o novopropri etá
rio" consegue aval do IBAMA (INSTITUTO 
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVAVEIS) para a criação 
de uma RPPN (RESERVA PARTICULAR DE 
PROTEÇÃO NATURAL) sobre uma "fração" 
da área global, de 500 mil hectares. A pro te
ção passa ria a ser perpétua ea beneficiada, 
a empresa KRAMM ASSESSORIA E 
ENGENHARIA LTDA., poderia começar a 
receber financiamentos e empréstimos de 
natureza ecológica, disponíveis no mundo 
inteiro, se um "acidente de percurso" não ti -
vesse revelado a inacreditável fraude, for
çando o IBAMA a cancelar o projeto, cinco 
meses depois de havê-lo aprovado, por 
ter-se tornado simplesmente impossível en -
quadrá-lo nas normas das RPPN. 
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Como se mostrará agora, é preciso ur
gentemente cancelar os rnalsinados regis
tros que de rarn ori gern a toda essa negocia
ção vil, impedindo a consuma ção do pre
sente golpe e inibindo os que certamente 
serão estimu ladosnofutu ro,casoperrnane
ça a impunidade dos criminosos funcionan
do corno induzi rnen to a no vos de li tos. 

Com efeito, através de contrato parti
cular de compra e venda transcrito às tis. 
199/200 e verso do Livro 3-L do Car tó rio do 
1° Ofício da Comarca de Alta mira, sob o No. 
4.427, Ti a godo Carmo e sua rnu lher, di zen
do-se "legítimos senhores e possuidores" da 
área de terras denominada "Seringai Yuca
tan", a partir de su postosdi re itosdepro pri a
da de ema na dos de outra transe ri ção irra gu
iar, lavrada às fls. 31, do Livro 3 daquele 
mesmo cartório, transferiram a referida gle
ba à empresa AGROPECUÁRIA FAZENDA 
URUBU LTDA., estabelecendo, arbitraria
mente, notai doeu men to, os respectivos "li
mites e confrontações" que projetados em 
mapa, atingem a absurda dimensão de 1,6 
rnilhãodehectares,aproxirnadarnente. 

Ocorre, todavia, que a transcrição 
mencionada nesse contrato particular de 
compra e venda, padece, igualmente, de vr -
cio insanável, por não remontar a qualquer 
titulo legitimo de propriedade ou posse ex
pedido pelo Esta do do Pará, fa vorde Áureo 
Déode Freitas, teriacedidoaovendedor, Ti
ago Pereira do Carmo, as benfeitorias e os 
direi tos de posse sobre o "Se rin gal Yu ca tan" 
originá rios-segundo ele-de "tftu los de ar
rendamento no termos do Decreto-Lei rf 
3.143 de 11-11-1938, e de acordo com a Lei 
rf 913 de 4-12-1954". 

Desnecessário dizer, MM. Juiz, que 
esse contratos de arrendamento jamais ge -
raram di re i tos de pro pri e da de ou rnes mo de 
pos se a quem quer que seja, por se consti
tuírem em meras autorizações administrati
vas para a exploração de castanhais e/ou 
seringais pertencentes ao patrimônio públi
co estadual Tais concessões eram renova
das anu ai mente e não podiam, em hi pó te se 
alguma, ser transferidas a terceiros sob 
penaderescisãoimediata. 

Findo o prazo de vi gên eia desses con
tra tos de arrendamento, os mas mos ficavam 
automaticamente extintos, obrigando-se os 

locatários a entregar as terras loca das in de
pendentemente de notificação judicial, sem 
di re itoá qualquerin deniza ção porben feito ri
as que porventuranelashouvessemimplan
tado, conforme disposições previstas na le
gislaçãovigente à época,nãoconfigurando, 
portanto documentos capazes de transmitir 
propriedade ou eventuais direitos de posse 
às respectivas áreas que eram e são -
como jásedisse-dodo mfnio público". 

Como se observa, a KRAMM já havia conse
guido o aval do IBAMA, para utilizar 500 mil hecta
res.como Reserva Parti cu lar de Patrimô nioNatu ral, 
cancelada a tempo, quando o fato foi denunciado, 
conforme es ela re ce o jornalista Lúcio Fiá vio de Faria 
Pinto, perante a CPI: 

"A área total que foi registrada é de 1 
milhão e 200 mil. Mas desse 1 milhão e du -
zen tos mil ele uti li zou 500 mil como RPPN -
Reserva Particular de Patrimônio Natural, 
que é uma figura nova, jurídica, que tem 
sido cada vez mais utiliza da. Então, uma fa
culdade dela. A partir do momento em que 
ela registrou esses 500 mil como RPPN ela 
não pode mais dispor, porque e uma trans
fe rên eia. Por isso que foi utiliza da aquela ex
pressão perpétua, embo ranãoconstenotí
tulo, é uma transferência perpétua para 
União, ela abre mão daquilo e nunca mais 
pode usar. Mas ela pode utilizar para fins 
eco ló gi cos. Então foi isso que fez. O que eu 
disse que o Pre si dente do IBAMA agiu erra
do, e que ele não consultouoórgãofundiá
rio sobre a dominialidade.Então ele aceitou 
o processo todo, que foi um erro, tanto que 
foi cancelado. Depois que foi denunciado o 
caso, ele voltou atrás da de ci são dele, ad mi -
tiu o erro, né?, e can ce lou a RPPN, não pre -
valeceu. E o que houve lá em Altamira foi 
que a Tabeliã agiu corretamente. Ela não 
escreveu no registrodepropriedade,elaes
cre veu no li vro de pos se, só que ela não fez 
ames ma coisa em relação INCENXIL." 

Em 4 de novembro de 1996, o Juiz da Comarca 
deAltamiraDr.RaimundoMoisésAlvesFlexa,deferiu 
a tutela antecipada requerida pelo lterpa, determi
nandoa indisponibi lidadedaáreaem litígio, no curso 
da relação processual. Estando o processo, atual
mente, em fase de instrução processual para julga
mento. 
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Con ti nu ando o combate à grila gemdeterrasno 
município de Altamira, o ITERPA propôs mais três 
ações de cancelamento naquela Comarca, tendo 
comoobjetograndesáreasregistradasindevidamen
te em nome de RAIMUNDO CIRO DE MOURA, sen -
do a 1ª em 17-10-96, (Proc. nº 317/96), tendo como 
objeto o "SERINGAL MONTE ALEGRE" com cerca 
329 mil e seiscentos hectares registrado sob o No 
21.013fls. 172-Livro2-AAL. Aori gemdes se atentado 
repousa riano"Títu Iode Posse"datadode20-2-1915, 
cuja transcrição No 835 consta as f Is. 201/202, do li
vro 3-E de 20-4-1959, em nome de Guilherme de Oli
veira Lemos, título esse que te ria sido concedi do pelo 
Estado do Pará por intermédio da Secretária de 
Obras, Terras e Viação, que alienou a Gu i lhermede 
OliveiraLemos,posteriormenteregistrado sob o No. 
1 .645, as fls. 086, do li vro 3-G em 23-11-67. 

Arquivo do ITERPA informa a exis tên eia de re
gistro de posse em nome de Guilherme D' Oliveira Le
mos, com área de apenas 6 mil metros de frente por6 
mil 600 metros de fundo equivalente a 3 mil e 900 
hectares, hoje registrada e ampliado indevidamente 
para 329 mil e 600 hec ta res. 

Em 23-10-96, o juiz Dr. Raimundo Moisés Alves 
Flexa,respor dendopela 2' VaradaComarcadeAltamira, 
exaroudespachodeterminandoaoCartóriodeRegistro 
delmóveis,acitaçãoàmargemdamatrícula,nostermos 
do ar ti go 167, 1 ,21, da Lei No. 6.01 5/73. 

A 2ª, em 26-8-97 (Proc. nº 201/97), sobre a área 
denominada "SERINGAL HUMAITÁ", com cerca de 
133mil320hectaresmatricu ladasoboNo21.060, tis. 
2 3 do Livro 2-AAL, em nome de RAIMUNDO CIRO 
DE MOURA. Conforma atesta a certidão expedida 
pelo Cartório de Registro de lmó veis de Alta mira, a 
origem repousa ria no Títu Iode Posse, cuja transcri
ção No 2.274 consta as fls. 049 do Livro 3-H de 
15-1-71 em nome Armando de Oliveira Lemos e sua 
mu lherHilmaBragaLemos; Gu ilherminodeOliveira 
Lemos e sua mulher Lígia Fernandez Lemos e Ana 
Arminda de Lemos, que teria sido concedido pelo 
Estado do Pará por intermédio da Secretaria de 
Obras Ter rase Viação. 

No entanto o arquivo do lterpa informa a exis -
tênciade registro de posse emfa vorde Ma ria de Pau
la Marques com 6 mil 600 metros de frente e 1 mil e 
600 metros de fundo equi valente a 4.356 hectares in
devidamente ampliada e matriculada com cerca de 
133 mil 320 hectares. Os autos desta ação, encon
tram-se, ainda, emfasedecitação pe ran teaco marca 
de Alta mira. 

A 3ª, em 26-8-97 (Proc. nº 200/97), sobreaáreade
no mi na da "SERINGAL BELO HORIZONTE" com 279 mil 
375 hectares e 50 ares matriculada em nome 

RAIMUNDO CIRO DE MOURA e sua mulher MARIA 
NETO MOURA, sob o No. 21.022, tis. 183 do Livro 
2-AAL. 

A Divisão de Patrimônio Fundiário do ITERPA 
informa a exis tên eia de registro de posse em fa vorde 
PedroOlive ira Lemos, com3 mil e300metrosdefren
te por 1 mil e 600 metros de fundos, equi valendo a 2 
mil 170hectares, in de vi damente ampliada ema tricu
la da em fa vorde Raimundo Ciro de Moura e sua mu
lher. Os autos encontram-se, ainda, em fase de cita
çãope rantea comarca de Alta mira. 

1.6. FAZENDA CARAPANÃ 

O caso da "Fazenda Carapanã", registrado no 
Cartório de Registros de Imóveis de São Félix do 
Xingu, como propriedade de JUVELINO NUNES 
BATISTA, com uma área de3.882.980 hectares (três 
milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos 
e oitenta hectares e 60 centiares) figura, também, 
como um dos ma i o res gri los fa bri ca dos em car tó rio, 
contra o Pa tri mô nio Público Esta du ai e Federal. 

Essa imensa área de terras, foi simplesmente 
registra da no livro de pro pri eda despe ranteo Cartório 
de São Fé lixdo Xin gu, envolven doaquasetota li da de 
do Parque lndí gena Ka yapó, Área Fio restalGo roti re, 
área do INCRA e área do Esta do do Pará. 

Segundo atesta a escrevente do Cartório de 
São Félix do Xingu, MARIA LENILDA JONAS DA 
SILVA, a ori gemde mais este atenta docontrao Pa tri
mônio Público Estadual e Federal, se ria um ti tu lo ex
pedido pelo Estado do Pará em outubro de 1843, a 
JOAQUIM CONCEIÇÃO DE MENEZES, e por sua 
vez, alienou, no mesmo mês e ano, a MANOEL 
GONÇALVES DE ARAÚJO, o qual ali e nou ao Alferes 
JOAQUIM MONTEIRO DA COSTA em 8-12-1868, 
que por sua vez ali e nou, em data não cita da ao se
nhor HORÁCIO JOSÉ PEDROSA, que alienou, em 
data também não citada a BRÍGIDO BUENO 
BARRETO, este por sua vez alienou a JUVELINO 
NUNES BATISTA, em data de 20-5-1918. Como se 
observa, seJUVELINO BATISTA, já havia atin gidoa 
maio ridadecivilparacontra tar, hoje, deve ria estar, no 
mínimo, com 103anosde idade. 

Assim , se registra uma área com quase 4 mi -
lhõesdehectares,comasimplicidadedecoisascorri
que iras, sem aomenospedirinformaçõesaosórgãos 
pú blicoscompetentes, sobre ave racidadedotftu lo. 

Em consulta, o Arquivo do Instituto de Ter rasdo 
Pará, informou que não existe registro de nenhum tí -
tulo, de qualquer natureza, em nome de JOAQUIM 
CONCEIÇÃO DE MENEZES, o que deu ensejo.em 
30-7-97, a propositura, pelo lterpa, da ação de 
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NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO 
IMOBILIÁRIO, perante a comarca de São Félix do 
Xin gu, (Proc. nº 176/97-CV), visando cancelar ore
gistro rf 1498-Livro 2-H - tis. 89, em nome de 
JUVELINO NUNES BATISTA. 

Essa ação, no entanto, não impediu que o Sr. 
JUVELINO NUNES BATISTA vendes se a "FAZENDA 
CARAPANÃ", à empresa americana WORLDWIDE 
ECOLOGICAL HANDLING TIMBER CORPORATION 
LIDA., que não teve a mfnimacautela,emverificara 
origemdotítu lo,comose referiu o Dr. Ubi ra tan Cazet
ta, Pro cu radorda Re pública, ao se re te rira essa ne
gociata,peranteestaCPI: 

"é muita desfdia, no mínimo, que al
guém adquira uma área de 3 milhões e 800 
mil hectares, no Municfpio de São Félix do 
Xin gu, no ano de 98, e não peça, a certidão 
dedistri bu içãocf veldovendedor. Se tivesse 
havido essa precaução, ninguém teria feito 
um negócio de 3 milhões e 800 mil hecta
res, porque há uma ação judicial proposta 
pelo Dr. Carlos Lamarão, na Comarca de 
São Félix do Xin gu, pedindo a nu li da de des
ses ti tu los, ainda no ano de 97". 

Em 27 de outubro de 2000, o Ministério Público 
Federal, propôs, peranteaJustiçaFederaldeMara
bá, AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DA 
TUTELA ANTECIPADA, contra JUVELINO NUNES 
BATISTA, ALMIR SANTOS JOBIM; WORLDWIDE 
ECOLOGICAL HANDLING TIMBER CORPORATION 
LIDA., ALLIED CAMBRIDGE LCC, JOSÉ CARLOS 
PAES DE BARROS JUNIOR e MARIA DO 
SOCORRO DE SOUZA, requerendo a nulidade e o 
cancelamento das Matriculas, registros e averba
ções, referente aos imóveis, FAZENDA SANTA 
MARGARIDA e FAZENDA CARAPANA registradas 
no Cartório de São Félix do Xin gu, tis. 89, Livro 2-H. 

Em 13de no vem brode 2000, a Justiça Federal, 
acatandoparcialmenteo reque rimentodo Ministério 
Público Federal, sobre o pedidodeantecipaçãodatu
tela,decidiu: 

"a) determinar que os réus se abste
nham de ocupar os imóveis denominados 
"GLEBA CARAPANÃ" (matricula 971) 
"FAZENDA CARAPANÃ" (matricula 1498) 
"FAZENDA CARAPANÃ 2" (matricula 1638) 
sob pena de multa diária de R$10.000,00 
(Dez mil reais). 

b) decretar a indisponibilidade dos re
feridosimóveis; 

Oficie-se ao Cartório do Único Ofício 
da Comarca de São Félix do Xingu, para a 
averbação, nas ma tricu las menciona das, da 
declaração de indisponibilidade dos imóveis 
em questão.( ... ) 

Cientifique-se a União, a FUNAI, o 
INCRA e o ITERPA para,querendo,integra
rem o pólo ativo desta ação."( ... ) 

O ITERPA, de imediato, ao ser citado, reque
reu a sua inclusão no feito, solicitando que seja jul -
ga da pro cedente a Ação Cf vel Pública proposta pela 
ProcuradoriaGeraldaRepública. 

Agora,érelevanteobservar:oMinistérioPúblico 
Federal in gressoucom a ação na Justiça Federal em 
27 de outubro de 2000eem13 de novembro de 2000, 
jáha via umadeci sãoconcedendoosefe itosdatute la 
antecipada. Enquanto que o Instituto de Terras do 
Pará, propôs, em30-7-97, a ação de Nu lida de eCan
ce la manto perante a Comarca de São Félix do Xin gu 
e, sóago ra, qua se4anosdepo is, apósoafastamento 
dedoisju fzes, porpráticadeirregu la ridadesnoexer
cf cio da função, é que houve despacho conce dendoa 
tu te la antecipa da em ta vor do ITE RPA, pelo juiz que 
assumiu interinamente a Comarca, Dr. JOSÉ 
TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, que por sinal, é 
o mesmo Juiz que quando respondia pela Comarca 
de Alta mira, procedeuaodes pachoquetornou indis
po nf vela área denominada "FAZENDACURUÁ", da 
empresa INCENXIL. 

Poressadecisão,o Dr. Torquato, tevecontrasia 
argüição de suspeição, apresentada pela empresa 
INCENXIL, portersidocé lera, portercumpri do coma 
sua função de Magistrado. Seosju izesqueantecede
ram o Dr. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR 
tivessem um mínimodesensibilidadeemdefesada 
coisa pública, que é de verde to dos, com um sim pies 
despacho, teriam evitado a negociata entre 
JUVELINO NUNES BATISTAAea em pre saame rica
na WORLDWIDE ECOLOGICAL HANDLING 
TIMBE R CORPORATION L TDA., sobre a gleba Cara
panã. 

Sobre JOVELINO BATISTA, ne cessá rio se faz, 
quesejasolicitado,asautoridadescompetentes,uma 
profunda investigação, tendo em vista que existem 
fortes in df cios de que possa ser mais uma ti gu ra usa
da pores per ta 1 hões, com o ob je ti vo de lucro fácil. 

Certidões, com cadeias dominiais diferentes, 
além de CPFs RGs com números divergentes já são 
motivossuficientespara instauração de um inquérito 
policial, onde o cidadão RAIMUNDO NOGUEIRA 
NETO Diretor da Empresa ALFA ENGENHARIA 
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MATÉRIAS E SERVIÇOS L TDA., se dí a da em Brasília 
- DF, figura em várias escrituraseoutrosdocumen
tos, apre sentados a esta CPI, como parte contratante 
tendo de outro lado a Empresa PROJECT FUNDING 
ASSISECECORPORATION,envolvendoasomaas
tronômica de 150 milhões de dólares americanos, 
tendo como garantia do empréstimo, a Fazendo 
CARAPANÃ, com a anuên eia de JUVELINO NUNES 
BATISTA, que outorgou, inclusive, procuração a 
RAIMUNDO NOGUEIRA NETO, com amplos pode
res para negociar a F AZENOA CARAPANÃ. 

Consta também, entreoscitadosdocu mentos, 
um contra to de prestação de serviços, firmadoentrea 
empresa ALFA ENGENHARIA MATÉRIAS E 
SERVIÇOS L TDA, como contratante, representada 
pelo seu sócio gerente RAIMUNDO NOGUEIRA 
NETO, e, como contra ta dos, a Oficiai do Cartório de 
Registro de Imóveis de São Félix do Xingu, sr 
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, RICARDO 
PERNE VIANA e TERTULIANO DOS SANTOAS 
FILHO, os quaisreceberiam, R$150.000,00 (cento e 
cinqüenta mil reais) pagos pela contratante no ato da 
liberação de três mi lhõesde reais, pela empresa Pro
jectFundingAssistanceCorporation. 

Logo, não restam dúvidas de que, se devida
mente interrogado, o Sr. Raimundo Nogueira Neto, 
pode oferecer detalhes importantes acerca da exis -
tên ciaou não do Sr. Juve lino Nu nas Batista, já que re
cebeu pessoalmente, deste, poderesilimitadospara 
negociar, da maneira que bem lhe aprouves se, a fa
zenda Ca rapanã. 

Das dez ações de cancela mentopropostaspelo 
lterpa, pe rantea Comarca de São Fé lixdo Xingu,oito 
receberam despacho do Dr. José Torquato, conce
dendo liminarmente a tutela antecipada, tornando, 
assim, indisponível as áreas objeto das referidas 
ações. 

1.7. GlebaCi da par 

O caso CIDAPAR - CompanhiadeOesenvolvi
mento Agropecuário Industrial e Mineral do Estado 
do Pará, teve início com uma re ela ma çãotra ba lhista 
proposta em 1 º-10-1962, por Antônio Barbosa e ou
tros contra a empresa canadense South American 
Gold Áreas Ltda., cujos dirigentes encontravam-se 
em lugar incerto e não sabido. 

A recla maçãofoijulgadaproceden te, e não sen
do pago o valor da condenação, a execução recaiu 
sobre as propriedades que a empresa possuía no 
MunicípiodeVizeu. 

Esse bens toram arre ma ta dos, em hasta pú bli
ca, pelo SenhorMoacirPinheiroFerreira,sendo-lhe 

passada a Carta de Adjudicação em 6 de setembro 
de 1963. 

De posse dessa Carta de Adjudicação, o Se
nhorMoacirPinhe iro Ferre ira, propôs pe ran tea Co
marca de Vizeu, cincoAçõesDemarcatórias, em data 
de 17 de novembro de 1964, visandoextremaroslimi
tes de cinco ta zen das asa bar: 

1. FazendaMacaco 
2. Piriá 
3.Ariraima 
4. San ta Ma ria 
5.Guripi-Mirim 
Essascin cota zen das tiveram origem em Cartas 

de Ses ma riasdasqua isapenasaque se refe rea Fa
zenda Maca cofoi confirma da, com 14 mil e 400hec
tares. 

As cinco Ses ma ri asso ma das chegariam a um 
totalde64mile oitocentoshecta res, segundoaava li
a ção do lnsti tu to de Terras do Pará. Assim ex clu indo 
os 14 mil e 800hecta resda Fazenda Macaco, resta ri
am 54 mil e 400 hectares, que eram consideradas 
mera posse, suje itoa legitimação, uma vez que eram 
quatro Sesmarias não confirmadas. Mas, quando o 
Sr. Moacir Pinheiro Ferreira propôs as cinco Ações 
Demarcatórias, ele já indicava uma área de 108 mil 
360hectares. 

Os processos foram iniciados na 1 ª fase, pelo 
Juiz da Comarca de Vi zeu, Dr.Armando Bráu lio Paul 
da Silva, o mesmoquesenten ciou, d emanei ra irregu
lar, ofa moso lnventárioemfa vordeCarlosMedei ros. 

A partir daí, começaram as irregularidades 
como por exem pio: 

O adi tal reunindo as cinco ações, foi publica do 
uma única vez no jornal A Folha do Norte quando a 
lei estabelece que teria que ser publica do, pelo me
nos, duas vezes para cada ação, (art. 232, 111, do 
CPC); 

Asas si na tu ras do Juiz Armando Bráu lio Paul da 
Silva, na sentença que te ria homo Ioga doa conte rên
cia dos títulos de pro pri eda de, apre senta dos pelo re
querente, eramdi vergen tesdas opostas nas petições 
iniciais. 

A segunda fase do processo iniciou-se em 28de 
agosto de 1968, com o ingresso da Ci da par nos au -
tos, como sucessora de 92% das áreas de marca das, 
adquiri das de MoacirPinhe iro Ferreira, que passou a 
de te rape nas8% da que las áreas e a ocu paro cargo 
de Oi retor-Pre si dentada Cidapar. A partir daí, os pre
ces sos passaram a serdi ri gi dos pelo Pretor João Mi
ra lha Pe rei raque passou a responder, interinamente, 
pela Comarca de Vi zeu. 



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexta-feira 28 00189 

Vale ressaltarqueo ingressodaCida parnosau
tos, não veio respaldado em nenhum despacho do 
Juiz e nem em relação ao mesmo abriram-se prazos 
para a ma nifestaçãodaspartesoudo representante 
do Ministério Público. 

Após outras irregu la rida de, oPretorJoão Mira
lha Pe re ira, em 23 de dezembro de 1968, pro la tou as 
cincoSentençasHomologató rias de Divisão de lmó
ve is,cujostrabalhosdemarcatóriosapu ra ram um to
tal de 387.355 hectares, 79arese50centiaresnum 
excesso de 278.995 hectares, 79 ares e 50 centi ares. 
Dessetotal, segundo consta vanosautos, toram rate
a dos emfa vorda Fazenda Cidapar, umaáreacorres
pon den tea 78.912 hectares, 41arese50centia res. 

De acordo com a lei, nas Ações De marca tó ri as 
e Oi vi só ri as de T ar ras, que tenham como confinantes 
terras devolutas, é obrigatório a citação do Esta do e 
da União Federal, a fim de expressarem seus in teres
ses. Aau sência dessame didaju di ci altorna o proces
so nulo e, a condição sine qua non, para propor a 
ação, é ser o autor pro pri e tá rio da área de marca da e 
ser a propriedade devidamente comprovada. Nesse 
caso, oautor, Sr. MoacirPinheiroFerrei ra, não provou 
o do mi nio das terras. Apresentou a certidão da trans
crição de uma Carta de Adjudicação, sem caráter do
minial. 

Um outro agravante é que as cinco ações toram 
julga das por um pretor, o qual, embora res pon den do 
pela Comarca de Vizeu, no impedi mentodeseutitu
lar, não tinha com pe tên eia para jul gartais ações, pelo 
fatodeterju risdição li mi ta da e nãogo zardasprerro
ga tivas de Juiz de Direito, deacordocomoCódigoJu
di ciá rio do Esta do, então vigente. Somando-se a isso, 
a obrigatoriedade do Re e xa meda Sentença pelo Tri
bunal de Justiça do Estado, em recurso ex-ofício, 
atu aldu pio grau de jurisdição, porsetratardedeci são 
con trao interesse público. 

Somente no ano de 1982, é que o Estado do 
Pará e a União tiveram conhecimento dos fatos quan
doforamdefla grados litrgios, com repercussãonacio
nal. Apartirdeentãoa união requereu ao Tribunal Fe
deral de Recursos, a Avo ca tó ria dos Autos das Ações 
de Demarcação e Oi vi são de Terras, tramita das pela 
Comarca de Vizeu, tendosidodefe rido o pedido. 

Mais ou me nos na mas ma época em 24-8-1982, 
o Esta do do Pará por meio do lter pa, requereu, tam
bém ao Tribunal de Justiça do Estado, a Avocatória 
dos cita dos processos, sendo também, deferi do o pe
di do. Estabe leceu-seentão, umconflitodecompetên
cia, que foi dirimido pelo Supremo Tribunal Federal, 
que decidiu, em 16 de junho de 1983, que a com pe -
tênciaparajulgaraAvocatóriadoscitadosprocessos, 

arado Tribunal Fede ralde Recursos, paraondefo ram 
remetidososcin covo lu mesdasaçõesosqua isto ram 
distribuídoscomoRemessas ex-ofício, sen dodistri
bu í dos aos então Ministros Relatores: Wil liamPatter
son, José Cândido, Washington Bo lívare CidScarte
z zi ni. O Esta do do Pará, ha bili tou-se nos autos, por 
meio do lter pa. 

As cinco Ações De marca tó ri as foram anula das 
pelo Extinto Tribunal Fede ralde Recursos que, após, 
reme teu osautosàJustiça Fede raldo Pará, para ve ri
ficar se havia interesse da União nos feitos. Essas 
açõesfo ramarquivadasporfaltadeprepa ro inicial. 

A essa ai tu ra, as áreas já estavam em poder de 
váriasempresas, entre elas: BancoDenasade lnves
timentosS/A., Companhiade Desenvolvimento Agro
pecuário Industrial e Mineral do Estado do Pará -
PROPARÁ; S/ A.Agro-pastoril Gru piá; Grupo Oliveira 
e Real AgropecuáriaSociedade Anônima - RURAL, 
Comercial e Industrial; Companhia Bangu de Desen
volvimentoeParticipação;WTPUrbanizadoresltda; 
KLB São Pau lo De sen vo 1 vi men to lmo biliário e Cons
trução Ltda. e Residência Capita lizaçãoS/A. 

Enquanto os processos as ta vam pendentes de 
decisõesperante o Tribunal FederaldeRecursos,o 
Governo do Esta do do Pará procurou, de vá ri as ma
neiras negociar com as empresas adquirentes das 
terras,tentandominimizarosconflitoscomospossei
ros, mas as negociações não prosperaram, de vi do a 
intransigênciadosdirigentesdascitadasempresas,o 
que fazia aumentar ainda mais, a tensão social na 
área,culminando,inclusive,comosurgimentodeum 
líder, que ficou famoso como "Gatilheiro Quintino", 
que liderou os posseiros chamando a atenção das 
auto rida das federa is, atéserassas sina do pela Po lí eia 
Mi li tardo Pará, enviadapeloGovernodo Estado, para 
a gleba Ci da par, coma fina li da de de manter a ordem 
na região. 

Por meio do Decreto nº 96.060, de 20 de maio 
de 1988, a gleba de no mi na da Ci da par, foi de ela ra da 
de inte ressesocial para fins de Reforma Agrária, sen
do, então, desapropriada pela União Federal, como 
domínioincerto.Encontrando-seosAutosExpropria
tó ri os nº 90.331-8, pe rantea 3ª Varada Justiça Fede
ral, aguardandojulgamento para que seja definido a 
quem cabe a indenização deposita da emju ízo. 

Em 1993, o lter pa, ao ser cita do para integrar a 
lide, na Ação de Desapropriação, apresentou mani
festação, pie iteandoorece bimentodo justo preço, re
querendo, também, o cancelamento dos re gis trosde 
imóveis oriundos das Ações Demarcatórias que fo
ram anuladas pelo TFR. Em razão deste pedido, a 
JustiçaFederaldeterminouquefosseexpedidoofício 
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ao Cartório de Registro de lmóve is de Vi zeu, ob jeti
van do o cancelamento de tais registros. 

1.8. Áreas da Járí 

Em 26 de novembro de 1976, a Jari Fio res tal e 
Agropecuária Ltda., hoje Jarí Celulose S/A., reque
reu ao lterpa, por meio do Processo nº 5.562/76, a 
Legitimaçãode 33 posses situadasnoMunicípiode 
Almeirim. A soma de todas as posses, de acordo 
com os documentos apresentados pela Empresa, 
atingiria aproximadamente 2 milhões, 786 mil, 237 
hecta rese6centia res. 

O processofoiencaminhadoaoDepartamento 
Ju rí dicodoÓrgãoque, antes de emitirpa recer, notifi
cou a Empresa para que juntasse aos autos, docu
mentosquecomprovas semacade ia sucessória, con
dição, sine qua non,paraaLegitimaçãodePosse. 

A empresa atendeu, em parte, a no titica ção do 
lterpa, ficando comprovada a Cadeia Sucessória, 
completaeperfe ita, das seguin tespos ses: São João, 
Cuieiras, Maracachipaua, Nyteroy, Terra Preta do 
Castanhal, Gonça lado, Ilha doUru mã, Boa Esperan
ça, São Raymundo, Ma rapamu, Conceição, Parayso, 
Porto Alegre, Boa Vista, Panamá Ou Mapaú, Santo 
AntôniodoFu gido, Cruzeiro, SantoAntôniodo Uru cu
ritu ba e Casta nhaldoUrucu ri tuba; 

Pos sescujadocumentaçãoine renteacompro
vação das correspondentes cadeias sucessórias se 
apresentaram incompletas ou imperfeitas: "SANTA 
MARIA", "TURINHO", "SANT'ANNA", "PAU 
GRANDE", SÃO MIGUEL ou CUJAHY", 
MARACAPUCU", "GOIABAL", "SARACURA", 
"FAZENDA SARACURA", "UGARAPÉ PUCU'', "BOM 
INTENTO" e "JABURU". 

Posses sem nenhuma documentação nos au
tos, rela ti vaaode senvolvimentodascorres pon dentes 
cadeias sucessórias: "MARACUJÁ" e "ILHA 
GRANDE". 

ApósminuciosoexamepeloDepartamentoJurí
dicodo ITERPA, o processo recebeu pa recersu ge rin
do o de te ri men to do piei to, em relação as 19 posses 
que apresentaramdocumentação completa eperfe i
ta, com a condicionante, entretanto, de observância 
dasca ute las, limitações e impedi mentosdecorrentes 
não só da legislação Estadual aplicável à espécie, 
como também das proibições e for ma li da des previs
tasna legislação Federal, com a se guintecon clu são: 

'a) O pedido de legitimação deve ser 
considerado viável, em tese, excluídas as 
posses cuja documentaçãose apresentain
completaou imperfeita; 

b) É ina plicável à espécie ore gi mele
galdife rente argüi do pela postulante; 

e) Devem ser observados para cada 
qual das posses legitimadas, os limites na
turais consignados em cada título, contanto 
que não se superponham aou tros títulos le
gítimos, nem prejudiquem posseiros ampa
ra dospelasConstitu ições Federal e Estadu
al, e de tal forma que não ultrapassem o li -
mite máximo de 3.000 hectares para cada 
lote, respeitadas ainda, no que couber, as 
áreas integrantes dos terrenos de marinha, 
e seus acrescidos, consoante as disposi
ções contidas no Decreto Lei Federal N' 
9.960, de 5-9-46, no artigo 1º e respectivas 
alíneas, artigo 2º, correspondente alíneas e 
parágrafo único. 

d) A matéria deve ser submetida ao 
elevado ju ízodaPresidênciadeste Instituto, 
para fins de, se aprovado for o presente pa -
recer, providenciar o encaminhamento dos 
autos à superior decisão Exmo. Sr. Presi
dente da República, para que então, ouvido 
o EgrégioCon se lho de Segurança Nacional, 
exerça se for o caso, da faculdade prevista 
no§ 3º do art. 3º da Lei 5. 709/71, e repeti da 
pelo artigo 7º do Decreto Nº 74.965/74, ten -
do em vista, finalmente,queoMunicípiode 
Almeirim, onde se situam as áreas pretendi
das, encontra-se em faixa declarada de se
g u rançanacional." 

Em linhas gerais, o parecer emitido pelo De
parta mentoJu rí di codo ITERPA, ateve-se quanto ao 
mérito, a diferençaentre a legitimação de posse re
gistra da e ale giti mação depossedefato. A legitima
ção de posseregistrada tem como suporte um Títu
lo de Posse, um Registro paroquial ou Registro do 
Vigário, previsto no artigo 29 da Lei Estadual N' 
4.584, de 8 de outubro de 1975, cujo teor se repro
duz: 

"Art. 29 - As posses legalmente regis
tradas nas repartições de terras do Estado, 
poderão ser legitimadas desde que os inte
ressados o requeiram até 31 de dezembro 
de 1976". 

Esse prazo estabelecido pelo art. 29 da Lei 
4.584/75, foi sucessivamente prorrogado até 31 de 
dezembro de 1995. Em 14defeve rei rode 1996,oGo
vernodo Esta dobai xouoOecretoNº 1054, de ela ran
doaca ducida de de to dos os Títulos de Posse, cuja le-
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gitimação não tenha sido requerida até31 de dezem
bro de 1995. 

A legitimação de posse de fato, se regulariza 
pela sim pies ocupação, com base no artigo 99, da Lei 
Federal nº 4.504/64 (Esta tu toda Terra). 

No mais, argüido,-comofoi,-obenefí cio resul
tante do chama do regi mele gal dite rente", como ten
tativaexcepcionanteà limitaçãodimen sionalmá xima 
para as legitimações de posse, ficou demonstrada, 
pelo exegese das próprias disposições invocadas 
pelarequerente,quetalbenefícioeraeéinteiramente 
inadmissívelparaahipóteseemconfiguração,desde 
que as concessões foram te i tas sob a égide de uma 
mesma lei, não podendo, portanto so frertra ta men to 
diverso.Apartirdessapremissa,aspossesseriamle
giti má ve isatéotetode4.356ha (quatro mil, trezentos 
e cinqüenta e seis mil hec ta res), não tos se o advento 
do Decreto Esta du ai nº 9.970/76 que veio re du zin do 
tal li mi te para 3.000 ha (três mil hectares) por área le
gitimada. 

As 19 posses em condições de serem le gi ti ma
das, respeita do o li mi te má xi mo de três mil hectares 
por lote, não ultrapassariam os 57 mil hectares. Em 
seguida,oprocessofoiencaminhadoaoConselhode 
Segurança Nacional, e, segundodeclaraçõesdoDr. 
Ronaldo Barata, Pre si dente do lnsti tu to de Terras do 
Pará: 

" Especificamente para a questão da 
Jari, foi cri a do mais um Órgão fundiário com 
intervenção dentro do Estado, o GEBAM -
Grupo Especial do Baixo Amazonas. Só 
para tratar da questão Jari. E o Gabam foi 
criado pelo falecido Ministro Golbety do 
Couto e Silva." 

Em29-8-96,oPresidentedo lterpa, Dr. Ronaldo 
Barata, en caminhou o ofício nº 494/96 ao Pra si dente 
daJariCe lu lose, Sr. Fernando Ti grade Barros Rodri
gues, so licitandoa sua manifestação, noprazode30 
dias, quanto ao Prosseguimento do Processo de Le
gitimação de Posse.de inte resseda que la Empresa. 

Em 18 de ja ne i rode 1996, aJari Ce lu lo se S/A., 
por meio de seu Diretor Presidente, enviou corres
pon dên eia ao lter pa in formando que pretendia pros
se guirno feito relativo à legitima çãode suas ter rase 
solicitando ao Presidente do Órgão, o acesso da 
Empresaàdocumentaçãoexistentenolterpa,acerca 
de seus imóveis que tenham origem em Títulos de 
Posse, propiciando assim, condições de adequado 
exame da documentação fundiária, que certamente 
facilitaria o trabalho que o lter pa e a Jari teriam que 
desenvolverconjuntamente. 

Essasolicitação da Jari foi, de imediato.aceita 
pelo lterpa que informou que os arquivos do Órgão 
estavamainteiradisposiçãodosadvogados,aserem 
designados pela Empresa, para exame dos docu
mentos ex is tentas em seu acervo, re te rentes ao pro
cesso de Legitimação de Posse. Até hoje, o lterpa 
aguar da que a Jari dê ai gum passo, para a con ti nu i
da de das se processo que já se arrasta a 25 anos por 
absolutafaltadeinteressedaquelaEmpresa. 

Em pesquisas realizadas pelos se to rescom pa
tentes do lterpa, com vis tas a identifi carto das as pos
ses, pro pri e da das e ato ra men tos perten cen tas a 

Jari, chegamos ao seguinte quadro:43Tftulos 
de Propriedadesomando225 mil967 hecta rese seis 
ares; 19 Tf tu los de Ato ra men toso mando 68 mil e 400 
hectares; 33 posses não legitimadas somando dois 
milhões 786 mil 237 hectares e seis ares. Com a 
soma geral de três milhões 76 mil, 605 hectares e dois 
ares. 

É oportuno ressaltarque, sóa posse de no mina
da fazenda "Saracura", conforme documentos apre -
senta dos pela Jari, mede quatro lá guas de frente por 
um milhão de metros de fundos, perfazendo dois mi
lhões640 milhecta res. Essa possefoiexclu f dada le
gitimação, no parecer do Departamento Jurídico do 
lterpa, por apresentardocumentaçãoimperfeita.So
bre essa posse denomina da fazenda Sara cu racoma 
absurda extensão de dois milhões 640 mil hectares o 
Dr. Cândido Paraguassu Élleres, ex-Diretor Técnico 
do lterpa, ao de porpe ran tea CPI, afirmou: 

"São quatro léguas de frente por um 
milhão de metros de comprimento e segue 
no sentido Norte. Então, não existe nenhu
ma ação contra a Jari, pra anu lar esse tf tu lo. 
Essa( ... ) essa terra não ofende ninguém, 
por que ela está toda den tro da pró pria Jari, 
o qual acontece é que ultrapassa o rio Jari, 
ui tra passa o Arro yo lo, ui tra passa o Jari e vai 
até 300km no Oceano Atlântico". 

Assim, em decorrência dessa complexidade, 
envolvendodiversasmodalidadesdetitulação,ficadi
ff cil uma informação exata sobre a extensão de cada 
tftu lo e porcon seguinte, da área total reivindica da por 
aquela empresa, a única certeza que se tem, é que 
fica mui to aquém daqui lo que a Jari con sidera como 
propriedade,portanto,sóumadiscriminatórianaárea 
da Jari, pode pôr um fim a essas dúvidas, além de dar 
a oportunidade de regularização aos colonos que 
ocupam aquela área, que não são poucos, como 
mostra re mosadiante. Mu itosdes sesco lonosocu pam 
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área de domínio da Jari enquanto que a Jari ocupa 
terrasdoEstado. 

Logo, a d is cri mi na tó ria se ria aso luçãomais efi
caz para definir o que é da Jari e o que pertence ao 
Estado do Pará. Estetambéméoentendi mentodoDr. 
RonaldoBarata, atuai Pre si dente do lter pa que afir
ma: 

" O Estado do Amapá realizou uma 
discriminatória na área que esta dentro do 
EstadodoAmapá, discriminatória essa feita 
com uma assistência técnica de alguns téc -
nicos do lterpa que nossa colega do Institu
to de Terras do Amapá requereu a nossa 
participação. Então, nós deduzimos, nós fi
zemos uma es tra té gia. Se o Ama pá vai fazer 
a parte dele, ótimo, vamos ver até qUal é o 
procedimento desta discriminatória. Depois 
nós faremos a nossa. E quero dizer ao De
puta do F e ijãoquena programação do lterpa 
está inseri do para realizar, ainda este ano, a 
ação dis cri mi na tó ria da área abrangi da pela 
Jari." 

Emsetembrode 1998,o lterparea lizou, naJari, 
o Levantamento Cadastrai de Ocupantes das Áreas 
localizadas ao longo das estradas: Nova do Paru, 
Monte Dourado/Almeirim Monte Dourado/Reparti
mento, ondefo ramcadastrados 790co lo nos, ocu pan
do 70 mil hectares aproxima damente. 

1.9.GlebaMamorana 

Por meio da Comissão Espe ci ai de Dis cri mi na tó
ria - CE/PA-001-99, o lterpa procedeu a Ação Discri
minatória na gleba "Mamorana", com 127 mil, 379 
hectares, 17 ares 59 centiares. Localizada no municí
pio de Mojú, onde foi possível iden ti ficar 12 tí tu los de fi
ni ti vos expedi dos pelo Esta do, além de uma Ses ma ria 
confirmada em nome de José Antunes Viegas, com 
oito mil 712 hectares, somando 68 mil 897 hectares 61 
ares46 cen ti ares de terras parti cu lares. 

ComostrabalhosdaDiscriminatóriafoipossível 
identifi caruma sé riede irregu la ridadespraticadaspor 
fraudadores, com a ajuda de cartórios, onde se so -
bressai o Cartório de Registro de lmó veis de lga ra
pé-Miri. 

A irregularidade mais gritante refere-se ao re
gistrode uma área com260 mil hecta resaproxi ma da
mente, em nome de Manoel Francisco da Paz, proce
di do no Sistema Torrens, sob o nº Livro 4A, de re gis
tros diversos, fls. 40 nº de ordem 461 em 28 de ju nho 
de 1967 e, segundoocartorá rio de lga rapé-Miri, Rai
mundo CorreadeAlme ida, atuai menteafas ta dopara 
res pon derprocessoad ministra tivoporprá tica de irre-

gula ridades, teria origem em uma sentença pro latada 
em3de maio de 1964, peloJuizde Direito da Co mar
ca, Dr. Fran ciso Miguel Be lúcio. No entanto por meio 
de diligências realizadas pelo lterpa, perante a Co
marca de lgarapé-Mirim, ficou constatado conforme 
se comprova com certidões do Cartório do Fórum, 
que nunca tramitou perante aquele juízo qualquer 
processo de Registro Torrens, em bo rao Cartório de 
Registro de Imóveis informe, que tal processo teria 
sido destruí do em vir tu de de fortes chuvas, goteiras, 
umidade e cu pins. Os técnicos do lter pa ao tentarem 
pio tara área no mapa, de acordo com a coordena das 
constantes no registro, não conseguiram tendo em 
vis ta que a área, além de ser maior que a gleba Ma
mo rana, tomou a for ma de umZ, tornando impossível 
qualquertenta tiva, como bem expressa o Engenheiro 
Agrônomo Walterlssepo la ro, membrotécnicoda Dis
criminatória: 

"A citada área é mais um dos vários 
desmembramentosdaFazendaSantaMaria 
registrada indevidamente em nome de Ma
noel Francisco da Paz, cuja matrícula mãe 
possui aproximadamente 260 mil hectares, 
e os desmembramentos já ultrapassam 700 
mil hectares, e o mais grave e que além do 
milagre da multiplicação, desafia a lei da fí -
sica que diz que dois corpos não podem 
ocupar o mesmo lugar no espaço, além de 
incidir nas seguintes propriedades. Reserva 
Indígena Anambé, terras do Projeto Serin
gueira, Título Definitivo nº 23 em nome de 
Alfredo Hélio Pereira, Título Definitivo nº 21 
em nome de Edson Mu niz Queiroz, Fazenda 
Vale do Mojú, antiga São Bras., com pro ces
so de desapropriação por meio do Decreto 
nº .... de 25-9-98, publicado do DOU de 
29-9-98, Título Definitivo emnomedeAlmey 
Pereira Lisboa do San tos, fazenda Alto Cai
ra ri e Enge norte". 

De posse desse registro, ManoelFrancisco da 
Paz passou ades mem braraárea e transferir a tercei
ros, dando origem a novas ma trf cu las, formando um 
emaranhado de memoriais descritivos, que atingem 
toda glebaMamorana, envolvendo, além dos títulos 
expedidospeloEstadodoPará, toda reserva indíge
naAnanbé. 

Outra irregularidade, dentro da gleba Mamora
na que merece desta que, e o caso da Ses ma ria con
firma da em nome de José Antu nes Viegas, em data 
de27-11-1746. Essa Ses ma riafoiardilosamenteam
pli a da de oito mil 712 hectares para 34 mil 848 hec ta-
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res e, deslocada da margem direita do rio Cairary 
para a margem esquerda do rio Mojú e registra da em 
nome da empresa Universal Comércio Indústria e 
Exportação Ltda., sob o nº 23 fls. 23, do Livro 2-A em 
19-10-1984, no Cartório de lga rapé-Mi rim. 

Esse registro foi cancela do, a pedi do do lter pa, 
por meio do Pro vi men to nº 19/87, da Correge do ria da 
justiçado Estado, noentantoa Empresa Universal, in
conforma da com o cancelamento, pro pôs em 13-4-88 
perante a Comarca de lga rapé-Mi rim, Ação Anula tó
ria, visando restaurara matrícula. Aaçãoencontra-se 
aguardandojulgamentodaquelejuízo. 

Ressalte-se também, que sobre a Sesmaria 
confirmadafoiidentificadasmaisduascadeiassuces
sóriasdiferentes. 

Foiidentificada,ainda,outrapropriedaderegis
tra da sob o nº 4.083, fls. 183 do Livro 2-A, no car tó rio 
de Mojú- PA, em nome de Jesus Sebastião Macha do 
e Arcileu de Paulo, denominada "Fazenda Alto Cai
rary", com 1 O mil 575 hectares 50 ares.Tendo como 
origem uma Ses ma ria confirma da em nome de Anto
nio das Neves Pinto e do Título de Legitimação de 
Posse,pedidoemfavordeManoelBernardodaSilva. 

No entanto, após di li gên ci as efetua das portéc
n i cos do lter pa, constatou-se que a Ses ma ria foi con
cedida à margem esquerda do Igarapé Oricurituba, 
no Mu nicípiode Prainha.Quanto ao Títu Iode Legiti
mação de Posse, ficou comprovado que o mesmo 
está localizado no Baixo Mojú, distante mais 1 OOkm 
da área d is cri mi na da. 

Assim, a Discriminatória realizada pelo lterpa, 
na Gleba Ma mora na, além de separar a terras pú bli
cas do parti cu lardescobriu, também, que existem no 
mínimo, três andares de títulos em cima daquela 
área. 

Paradesbarataresseemaranhadodeirregulari
da des, o lterpa está propondo perante a Comarca de 
lgarapé-Mirim e Moeu, Ações Judiciais de Cancela
mentode Registros lmo bi liá rios, além, deso licitação 
de lnqué ri to Policiai, para apurar ares pon sa bili da de 
criminaldosfraudadoresdacoisapública. 

O problema degri la gem de terras que tanto afli
gea sociedade pa raense, portrazerin segurança e vi
olência ao homem do campo, além de atas tar os in -
vesti dores de boa-fé, está longe de ter um fim, se não 
houver uma conjugação de esforços dos Três Pode
res, somando-se o empenho do Ministério Público 
nas duas esferas, dentro da ai ça da de cada um, para 
combater, com firmeza, esse tipo de abuso, que só 
traz des crédito para região. 

Primeiro,oLegislativodeveriacriarleiseficazes 
capaz de inibir a ação dos cartorários desonestos 
porque, como bem afirma o Dr. Cândido Para guas sú 
Élle res, professordedi reitoagrário: 

"Não se faz grilagem sem um bom 
companheiro no Cartório. Grilagem se faz 
no asfalto, não se faz no chão. Um bom gil -
leira, sem que isso seja um conselho, na 
verdade não manda matar mais gente, ele 
tal si fica um título, ele faz com que ele passe 
a existir legalmente e espera que o juiz 
acreditequeotítu lotenhava lida de." 

Então, o grileiro,emparceriacomocartorário, 
registra umtítu loque pode ser precário-que não re
presenta domínio - falso, nulo ou mesmo um título 
bommascomampliaçãoastronômicadaárea.Aí,de
poisderegistrado,oestadoaotomarconhecimentoe 
contestar esse tí tu lo, tem que aguar dar décadas por 
uma decisão definitiva da justiça, porque, um título, 
mesmo sendo tal so, de po is de inscrito no registro de 
imóveis, enquantonãohouverdeci são judicialtran si
tado em julgado, prevalece o domínio em nome da -
queleemquemestejaregistrado. 

Portanto, mesmo havendo decisões favoráveis 
ao Estado, ostra uda do restêmdi re itoa inúmeros re
cursos que, somando a morosidade da Justiça, de -
moram décadas para que se tenha uma decisão de fi
nitiva. 

Como se não bastas se esses entraves, que tan
tofa ci litama vidadosfra udado res, edificultama reto
mada, pelo Estado,deterrasindevidamentereti radas 
deseupatrimônioaindaexistemosproblemascausa
dos pelo Ju di ciá rio, que, por meio de ai guns de seus 
membros, têmca u sadosé riosproble mas, legitiman
do posses, que não é sua função, e re conhe cen dodi
re i tos ine xis tentes em matéria fundiária. São poucas 
as decisões nesse senti do, no entanto, os problemas 
que elas geram, pelo me nos no esta do do Pará, são 
imensos, comete itosdano sosqueperdu rampormu i
tos anos. 

Como ex em pio, pode mos citar ai gu mas dessas 
decisões, que, porfra u de ou des preparo dos ma gis
trados, causaram problemas que até hoje permane
cem sem solução, entre elas o caso Ci da par, quando 
umjuizincompetentehomologoucincodemarcatóri
as ju di ci a is, onde uma área com pouco mais de 64 mil 
hectares, foi criminosamente ampliada para 387 mil 
355hecta res, ca u sandocom isso, umagrandecomo
ção so ci ai na área, onde toram ceifa das as vi das de 
muitos colo nos, amando de pessoas poderosas que 
adquiriram as terras judicialmente demarcadas. Até 
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hoje, quase 40 anos depois, o Esta do ainda luta na 
justiça para provar que é o ti tu lardodomíniodas refe
ri das áreas demarca das, e as sim, receber a jus ta in
denização depositadaemju f zo,jáqueagle ba Cida
parfoi desapropriadapela União Federal, como domí
nio incerto, para pôr fim ao conflito existente. 

O caso Carlos Medeiros, também teve origem 
numa decisão absurda, onde um juiz, sem ouvir o 
Esta do ou a União, à margem da Lei, sen ten ci ou o in
ventá rio dos bens deixa dos, porta le cimento, de dois 
portugueses-Ma noel Fernandez de Souza e Manoel 
JoaquimPereira,possibilitandoassim,apilhagemde 
mais de 12 mi lhõesdehecta resdeterraspú blicas es
palhadas por quase todo o território paraense. Até 
hoje, 25anos depois, o Esta do do Pará e a União tra
vam batalha na justiça contra CarlosMedeiros e ai -
guns magistrados, para anular de forma definitiva 
essa decisão. 

A referência à alguns magistrados jusrnica-se, 
neste caso, emdecorrência, primeiro, da decisão pro
latada pelo juiz Armando Braulio Paul da Silva, que 
como já se disse, julgou o inventá rio ao arre pio da lei, 
legitimando, inclusive, áreas ti das como sim pies pos
se, em favor de CarlosMedeiros. Em seguida esses 
autos de inventá riofo ram restaura dospormeio dade
ci sãodaju íza, hojedesembargado ra, Dr" Rosa Ma ria 
Celso Portugal Gu e i ros, que agiu aos moldes do juiz 
anterior, Dr. Armando Sra u lia, semouviroutraspartes 
in teres sa das no feito, no caso, a União e o Esta do do 
Pará. 

Já na fase de apelação interposta pelo lnsti tu to 
de Terras do Pará, osautosforamdistribu f dos ao De
sem bargadorCa lixtrato Alves de Mattos, que, naqua
li da de de relator, criou mu itasdifi cuida desàatuação 
do Estado, noqueconcerneaapu raçãodosfatosde
lituo sos pra ticadospelaquadri lha que usa o persa na
gem Carlos Me dei ros para fins es pú ri os, de se apro
pria remdeterraspú blicas, assim como, concedeu li
mina res para registros emcartó rio e no pro prio lterpa, 
de áre ascons tan tes do inventá rio, sem que a senten
ça tives se transita do em julga do, em razão da apela
ção. 

No julgamento da apelação, o relatório do de -
sembargador Calixtrato foi totalmente favorável à 
man ten ça das absurdas sentenças; de inventá rio, do 
juiz Armando Bra u lia Paul da Silva e dares tau ração 
dos autos de inventário da então juíza Rosa Maria 
Celso Portugal Gueiros. Felizmente compunham a 
Turma Julgadora, osdesembargadores Orlando Dias 
Vieira, que, infelizmente, já não priva mais do nosso 
convívio e o desembargador Wilson de Jesus Mar
quesda Silva, hojeaposentado, quepresi diu o julga-

menta. Estes dois desembarga dores, frustra rama in
tenção do relator Calixtrato em manter as absurdas 
senten ças,quefo ramanu la das, estando osautosain
da em grau de recurso, perante a Justiça Federal, 
paraondefo ram remetidos, em razão da competência 
desta. 

A atuação desses dois desembargadores, no 
julga mentodaape lação, mereceu oseguintecomen
tá rio da Dr" Wan da Lu cins ki, Procura dora de Justiça 
do Esta do do Pará, ao exarar seu parecer nos autos 
dos Embargos de De ela ração in terpos toscon tra ove
nerando acórdão, porCar los Me dei ros e Marinho Go
mesde Figueiredo: 

" Bem agiram os desembargadores 
Orlando Dias Vieira e Wilson de Jesus Mar
ques da Silva quando, divergindo do voto do 
Relator, Desembargador Calixtrato Alves de 
Mattos, de ela ra ram nula ade cisão de prime
iro grau que julgou legítimas várias posses 
deteres e de ter mi nau registro das mesmas, 
como de propriedade dos interessados, no 
registrodeimóveis". 

Felizmente, são pau cososmagistradosquenão 
hon ramopoderque representam, masessespoucos, 
como vemos, podem causar sérios problemas ao 
Estado e aos cidadãos que vêemne lesa última es pe
ran ça em defesa de seus direitos. 

O outro entrave, e amo ro sidadedajustiçaque 
dificulta are toma da de terras públicas, indevidamente 
registra das em nome de terceiros, o que impede que 
o governo use essas terras para assentamentos de 
co lo nos que de las ne ces si tampara o seu sustento e 
desuasfamílias. 

Emboraasociedadeclameporumajustiçamais 
célere, isso não adianta, porque ninguém seco move 
com a angústia do povo. Aso lu ção se ria então, que o. 
legislativocriassemecanismoscoercitivosoumelhor, 
crias se umórgãoquecontro lasse efisca li zasseo ju
di ciá rio que, até hoje não tem a quem prestar contas 
de suas atividades, chegando ao pon to, o que é um 
absurdo, de um processo ficar mais de três anos nas 
mão de um ma gis tra do ne ces si tan do de um sim pies 
despacho, de um cite-se, para que sejaformadootri
péprocessual. 

Ou an to ao problema da di fi cul da de de se reto
mar uma área em po derde um grileiro, em vir tu de do 
impera tivoConstitucio nalquega ranteaoacu sado, o 
contraditório e a am pia defesa, cabe também ao le
gislativo, criar, por meio de lei, uma jus ti çaespecial, 
aosmoldesdaJustiçado Trabalho, com instrumentas 
lega is próprios, para que nãofiquetotal mente atrela-
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da ao Código de Processo Civil, com o mf ni modere
cursos pos sfve is, para tra tarde matéria agrária, que 
trouxes se também em seu bojo dispo si ti vos capazes 
de dar celeridade às ações de cancelamento, elimi
nandoosrecursosmeramenteprocrastinado res. 

O certo e que, a curto prazo, nãovemosoutraal
ternativamaiseficaz, paraminorarabalbúrdiafundiá
ria que toma conta do ter ri tório para en se, se não por 
meio de ações discriminatórias, com a finalidadede 
extremaras terraspú blicasdasparti cu lares, identifi
candoemcampo, todasasirregu laridadespraticadas 
naáreadiscrimi nada, pode se rum procedi men todis
pendioso, mas se levarmosemcon sida raçãoopreju f
zo moral e patrimonial que o Estado vem sofrendo, 
tendo em vis ta que hoje, no Brasil e no mundo títulos 
de terras referentes a áreas situadas no Estado do 
Pará não me recemcrédito, vale apena, investirdessa 
forma. 

Noentanto,aadoçãodesseprocedimentosem
pre é renegado a segundo planopelosgovernantes 
que, ao que parece,nãotêmointeressenecessário 
de enfrentarcom se ri e da de o problema, começando 
por aparelhar melhor o Instituto de Terras do Pará e 
remunerarcondignamenteosseustécnicos,conside
rando que um agrimensor percebe pouco mais de 
R$200,00pormês, enquanto que um Pro cu radorper
ce be bruto, ape nas R$415 ,00, para de fen der o Esta -
do contra grandes in teres ses, numa região, onde, por 
causadeterras,foramassassinadosváriossindicalis
tas, padres e deputa dos. 

Assim, aproveitando a inércia das autoridades 
competentes, emtodasasesfe ras, osgri lei rosefal
sáriosavançam,multiplicandoaindamais, aemissão 
dedo cu mentosespú rios, com acertezadeque ja ma
is serão ai can ça dos pelas ma lhas da justiça. 

2.1 DasConclusõesFinaiseSugestões 

Con clu f do ore la to dos fatos apura dos por esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, compete-me, 
na qualidade de relator dos trabalhos, oferecer as 
seguintes sugestões destinadas ao restabelecimen
to da grave situação fundiária existente do território 
paraense, já devidamente aprovadas pelos demais 
membrosintegrantesdareferidacomissão. 

É imprescindívelquesepromovaa regu lamen
tação dos institutospreco nizados no Esta tu toda Ter
ra, de modo a esta be lecercrité rios uniformes para to
das as entidades que atuam no trato das questões 
fundiária, até por que, não se pode ad mi tir, de modo 
algum, amanutençãodasitu açãoexistente em que o 
Incra adota certa modalidade de regularização de 
áreas, em quanto os Estados se utilizam de outros 

Institutos de direito na execução de suas políticas 
agrárias, sem que haja identidade de critérios entre 
tais ações. Tal distorção vem contribuindo, também, 
para o agravamentodocontextofundiárioparaense, 
pelamultiplicidadeformaldetítulosexpedidossobre 
uma base territorial. Aliás, essa situação contraria 
frontalmente o dispos to no art. 5 da Cons ti tu i ção Fe
deral que asseguratodosseremiguaisperantealei. 
Com efeito.enquanto o Incra exige o pagamento do 
VTN, além de cus tas pro ces sua is, nas fa i xas sob sua 
ju ris di ção o Esta do do Pará, por meio do lter pa, pro
move a do ação de terras, in de pendentemente dopa
gamento do VTN ou mesmo de quais quer cus tas. E 
necessário pois, repetimos, estabelecer um mesmo 
critério paratodos,comaadoçãode um único mo de lo 
detítulo. 

Do mesmo modo, torna-se ne cessá rio aperf e i
ço ar o texto da Lei nº6.739, evitando even tua isargüi
çõesdeinconstitucionalidade. Emboraolegis ladorte
nha reunido nessa Lei conceito já consagrado pelo 
Código Civil epelaatu ai lei de Registros Públicos, no 
que se refe reàdecla ração de nu lidadesab so lutas, de 
ofício pelo ma gis tra do que de las to marco nhe ci man
to, é forçoso admitir que não houve o cuida do de fun
da mentarocance lamen tosu má riodos registros imo
bi liá ri ostra udu lentos,apartirdessesconce itosante
riormenteprevistosnodi reitobrasi le iro. 

Outra providência de caráter emergencial con -
sis te na elabora çãode lei quetorneobri ga tó ria a par
ticipação do Incra, do lter pa, do lba ma e de ma is ór
gãosvincu ladosàproblemá ticafundiá ria, na qualida
de de li tis consorte ne cessá rio, em to das as ações ju
diciais que envolvam direta ou indiretamente áreas 
rurais, mesmoquandosetratardeprocedimentome
ramente possessório, sob pena de nulidade do pro -
cesso. 

Outra medi da que deve ser to ma da como for ma 
de combater as numerosas fraudes fundiárias exis -
tente no âmbito do território paraense, consiste na 
elaboração de umcadastrofundiá rio único, para ser 
utilizado, como base de referência, por todos os ór -
gãos que atuam no setor agrário, que deve ser feito 
comaparticipaçãodiretaderepresentantesdetodos 
esses Órgãos. 

Além disso, éprecisotambémmodificarasiste
má ti ca até então ado ta da pelo Incra para oca das tra
mento de áreas rurais com vistas a cobrança do 
Imposto Territorial Rural - ITR, consistenteematos 
meramente declaratórios dos interessados, sem 
qualquerconfirma ção oficial por parte da que laAutar
quia Federal. 
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Deve, assim, serinstitu í do umsistemaquepos
si bi liteafe rir, porocasiãodade ela ra çãodos inte res
sa dos, se os res pec ti vos imóveis se acham cobertos 
portítu los representa ti vos dedo mínio,ou se constitu
em apenas posse. Nesse caso, o Incra deverá esta be
le cer um pra zopara queosdetento resdeáreas rurais 
sem título definitivo, promovam a regularização de 
suas terras pe ran te o órgão com pe tente, seja o pró
prio Incra, seja o Órgão Esta du ai de Terras, no caso o 
lterpa. Tal medida contribuirádecisivamente,não só 
para a realização do cadastro único, como também 
paradefi nir, emcurtoespaçodetempoa si tu açãodo
minial das áreas efetivamente ocupadas e trabalha
das.Afinal, não se pode admitir que o sistema de ca
dastro implanta do pelo Incra não permita sequeroco
nheci men to dasáre as já desmembradas dopa tri mô
niopúblicoeaquelasoutrassujeitasàregu la rização. 

Cabesu gerir, de outro tanto, que seestabe le ça 
emca rá tarde urgência, umamploege ral recadastra
mento de todos os imóveis rurais já desmembrados 
do patrimônio público, quer federal, quer estadual, 
compartici paçãodo ti tu lar do Cartório, Correge do ria 
daJustiça,do Ministério Pú blicoedere presentantes 
do Incra, do lterpa, do lba ma, da Fu nai e de outros ór
gãos que têm in ge rên eia na pro ble má tica agrária. 

Paratanto,deverãoserrigorosamenteexamina
dos to dos os registros de pro pri e da de existente nos 
Cartórios de Registros de Imóveis, que, depois de 
conferidos receberão um atesta do deva lida de medi
ante a aposição de um selo de se g u rança em papel 
inviolável. 

Cabe sugerir, ainda, den trodes temesmotópico 
que as intervenções feitas pela Corregedoria Geral 
daJustiçanosdiversoscartó rios de registros de imó
veis, quando re sul t~ remem com prova da atuação ir
regular dos respectivostitu lares, se jamestes imedia
taedefinitivamenteafastadosdasfun ções nota ria is, 
e subs ti tu í dos não porfa mi li a res, mas sim por mem
bros do próprio poder Judiciário, que ficará respon sá
vel pelofuncionamento regu lardocartó rioondetive
remocorridofra udesnos registros, ain daquea rece i
ta, deduzi das ova lerda remune raçãodotéc nico in di
ca do como interventor, seja repassado à família do 
Cartorário, tendoemvistaana tu reza vi ta lí eia dessas 
funções. 

O Esta do do Pará deve pro mo ver as ações dis -
criminatórias das terras de seu domínio nos termos 
do art. 16 do ato das Disposições Constitucionais 
Tran sitó rias,daConstitu i çãodo EstadodoPará, de
vendo para isso, aparelhar melhor o lnsti tu to de Ter
ras do Pará. 

O MinistérioPúblicoFederal deve, por meio de 
inquérito, investi garsobrea existência ou não de Ju
ve lino Nu nesBa tista, suposto "pro pri etário" da fazen
da Carapanã, chamando a depor as pessoas que 
com ele contrataram, principalmente, o senhor Rai
mundo Nogueira Neto, com residência em Brasília
DF, só cio-gerente da empresa Alfa Engenharia Ma te
ria is e Serviços Lida., de acordo com documentos 
apresenta dos a esta CP 1. 

DevemserenviadasaoMinistérioPúblicoFederal 
asnotastaquigráficasdodepoimentodoSenhorAdria
noQu e i roz Santos Filho, Ta be liãodo Cartó riodo3º0fí
cio de Notas de Belém, GláuciaAlencarMe i relles Ro
cha, Advogada, e Maria Sílvia Monteiro do Amaral, 
Advogada.prestados a esta CPI em 17 de outubro de 
2000,paraasprovidênciaslegaiscabíveis. 

Oi ante da indefi niçãodaJari, em pro movera le
giti maçãode suas posses, deve, o lterpa, promovera 
d is cri mi na tó riaad ministrativa, afimdedirimir,de uma 
vez porto das com as dúvidas que pairam em re fe rên
cia ao que é público e ao que é particular naquela 
área, afim de que seja definida,também,asituação 
dos posseiros dera í zes que ne ces si tam regularizar 
as suas posses. 

Ao Poder Judiciário, para que seja agilizada a 
implantação, de acordo com a lei, dasva ras Agrárias, 
MineraleAmbiental. 

Ao Governo do Esta do do Pará, para que seja 
criada por meio de lei, a Procuradoria Agrária com 
funcionamento perante o lnsti tu to de Terras do Pará, 
dando competência aos advogados e procuradores 
da que leórgão, a atua rememdefesado Estado, até o 
preenchimentodoscargos, porProcu rado resdeCar
reira. 

Porfim, deve serenca minha doa conclusão des
ses trabalhos a to das às en ti da desliga das a pro ble
má ticasagrá ria, paraquefisca lizem,juntoaosórgãos 
com pe tentes, a execução de to das as su ges tõesaqui 
aponta das, por ser com pro misso de toda sociedade, 
zelarpeloPatrimônioPúblico,cobrandodasautorida
descom pe tentes, o empenho na adoção de medidas 
necessárias à implantação da ordem e da justiça no 
campo. 

RELATÓRIO DO ESTADO DO ACRE 

Este re lató riocontoucomaco labo raçãodosse
guintesórgãos: 

INCRA/AC: Mau roHe leodo rodos San
tos; Noel Matos de Araújo Chaves; Vicente 
Freire Neto. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ACRE -
Secretaria de Produção: Antônio Carlos 
Carbone; AgenorGe rônimodeSouza. 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHA-
DORES NA AGRICULTURA DO ESTADO 
DO ACRE - FETACRE: Jorge Henrique 
Garcia. 

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO 
ESTADO DO ACRE - FEACRE: Maria das 
GraçasAlbuquerque. 

ASSESSORIA TÉCNICA DO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES: José 
EvaldoGonçalo. 

APOIO: Valdir da Silva Pamplona e 
ReginaDel-montedaSilva. 

1 - Questão agrária e a grilagem de terras pú
blicas 

1.1-A Concentração Fundiária no Brasil 

A con cen tra ção de terras em mãos de pou cos 
grandes fazendeiros, formando-se latifúndios de di
mensões extraordinárias, tem sido um dos grandes 
entraves à justiça social no campo. Sua problemáti
ca confunde-se com os primórdios da agricultura, a 
formação da família patriarcal e a delimitação da 
propriedadeprivada. 

Desconcentrarapropriedadedasterrascultivá
ve isa fim de torná-las produtivas, comacon seqüente 
implantação desiste mas visando o aumento da pro
dução agrícola, a ampliação do mercado interno do 
País e a melhora do nível de vida das po pu lações ru
rais, é uma das princi pa iscon quistasalcan ça dascom 
o fim da grilagem de terras. 

A discussão sobre a propriedade da terra re
montaàanti güida degreco roma na. Os antigos roma
nos fizeram diversas tenta tivasfrustradasdepôrfim 
aos latifúndios e limitara propriedade ru rala 500 je i
ras, ou 125 hectares. Na Idade Mé dia,a tra diçãopla
tônica adotadapelocristianismo li mi ta va odi re itode 
pro pri e da de com base no bem comum e no direi to do 
in di ví duo a uma vida digna. 

OBrasil,diferentementedopensamentocristão, 
apresenta uma estrutura agrária em que convivem 
extensos latifúndios improdutivos, grandesmonocul
tu rasdeexporta çãoemi lhõesdetraba lha dores rurais 
sem terra. A área média das peque nas propriedadas 
não ui tra passa os vinte hectares e a nu me rosa po pu
la ção rural vive em pés si mas condições de higiene e 
alimentação, o que resulta em elevados índices de 
mortalidade. 

A má dis tri bu i ção da terra no Brasil data do iní -
cio da colonização, quan doa Coroa por tu gue sa sim
plesmente transplantou o sistema feudal inoperante 
da me tró po le para as terras da Colônia. lnte res sa da 
na produção do açúcar, estimu louainsta la çãode en
genhos e concedeu vastas sesmarias a indivíduos 
que estives sem em condições de in ves tirna la vou ra 
canavieira. 

Aprimeiramodificaçãoimportantenalegislação 
agrária do Brasil data da vinda da Corte por tu gue sa 
em 1808, quando D. João VI sancionoudecreto que 
permitia a concessão de sesmarias a estrangeiros. 
Oscolonos, procedentesdevá riospa í ses da Europa, 
localizaram-seno sul e deram início ali ao processo 
de formação da pequena propriedadeagrária. lnau
gu ra ram também ore gi me de posse, pois os que não 
possuíamrecursossuficientesparareceberecultivar 
sesmarias, apropriavam-sede terras incultas, ad qui
rin do-as pelo chama do direi to de fogo morto. Por esse 
direito,ocolonopodiaconservarlegalmenteasterras 
que seu trabalho e dinheiro recuperassem.cultivas
sem e tornas sem ren tá veis. 

A primeira Lei de Terras do Brasil data de 1850 
(Lei nº 601) e pro ibiaaaquisiçãodeterrasdevo lutas, 
excetoporcompra, numatentativadeco ibiro regime 
de posse. Aleivigorou até a pro mulgaçãoda constitu
ição republicana de 1891, que concedia autonomia 
legislativa aos estados da federação. No tocante às 
leis agrárias, porém, os estados, exceto por altera
ções muito superficiais,endossaramosprincípios e 
normas da Lei de Terras de 1850. 

A partir da proclamaçãodarepública,sucede
ram-se osdecretosque regu lamentaramaspectosda 
propriedade da terra,masnenhummodificoufunda
mentalmente a má distribuição da propriedade fun -
diária no País. O código civil brasileiro, promulgado 
em 1916, proibiu a legitimaçãodaspossesea revali
dação de ses ma rias. Aque lesquenãotives sem regu
lariza dosuaspossesatéo início da vigên ciadocódi
go só poderiam fazê-lo com base no ins ti tu to do usu
capião. 

O princípio segundo o qual aposse não garante 
a pro pri e da deve dou ao tra ba lha dor ru ralo acesso à 
terra e propiciou a formação de uma casta de la ti fun
diários que se apossou das áreas rurais bra si lei ras. 
Na basedapirâ mi de social, uma vastaclassededes
pos su í dos foi relega da à mais extrema mi sé ria e teve 
suas reivindicações reprimidas sistematicamente 
comviolência. 

A mesma legisla ção,jáarca ica e ineficaz no iní
cio da colonização, regeu a ocupação do Cen tro-oes
te e da Amazônia, na segunda me ta de do sé cu lo XX. 
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Mui ti plicaram-se as pro pri e da desde dez mil, cem mil 
e até um milhão de hectares, em flagrante desobe
diên eia à cons ti tu i ção de 1946, que exi giaapro va ção 
do Se na do para qual quer concessão su pe ri ora dez 
mil hectares. As dite rençasso ci a is se agrava ramese 
estenderam. Depois da constituição das organiza
çõesinternacionaisdedireitoshumanos,proliferaram 
asdenúnciasdeexplo raçãodotraba lho escravo, gri
lagem de terras, assas si na to de líderes dos tra ba Ih a
dores ru ra is e toda sorte de vi o lên eia. 

Tradicionalmente identificado com o setor mais 
conservador da cena política brasileira, o latifúndio 
exerceu sempre poderosa influência sobre as deci
sões oficia is. Pormeiode seus re presentantesnosór
gãosdegovernoslocaisefederais,conseguiumanter 
incó lu meo regi medepropriedadeeosprivi légiosde 
que desfrutava, sobrevivendo assim à industrializa
ção eàs mu dan çassoci a isocorridasnosme i os urba
nos. 

O governo do pre si dente João Gou lart pro pôs, 
em 1963, aaprovaçãode umprin cí pioconstitucional 
segundo o qual a terra não poderia ser mantida im
produtiva por força do direito de propriedade. Por 
essa via, se pretendiadistri bu ir peque nos lotes a dez 
milhões de famílias. Sobreveio entãoogolpemilitar 
de 1964, queinterrompeuaampla mobi li zaçãonacio
nal em ta vor da refor ma agrária. 

Aspo líti casdedesenvolvi men todu ranteadita
duramilitarpressupu nhamequivocadamenteo"vazio 
demográfico" e se destinavam a aparelhar a região 
para su priro marca do mun di ai dos insumos que dela 
demandava.Criou-seomodelocomercialeindustrial, 
centradobasicamentenapolíticadeincentivosfiscais 
e creditícios, contabilizando mão-de-obra barata, 
desqualificada e politicamente desorganizada. Este 
processo tem sido acompanhado de agressões ao 
meioam bienteevio lênciacontraos trabalha do resru
ra is, trabalhado resextra tivistasepopu laçõesindíge
nas. 

Em ju lho de 1985 o Governo Sar ney ins ti tu iu o 
Mi nistérioda Reformaedo DesenvolvimentoAgrá rio, 
paraexecutaroEstatutodaTerra(Leinº 4.504, de 30 
denovembrode 1964). OPlanoNacionalde Reforma 
Agrária, propostopelonovo ministério, provocou mui
tapo lê mica, poispropu nhaas seguintesmetas: refor
ma agrária; discriminação e arrecadação de terras 
públicas; regu larizaçãofundiá ria; legitimaçãodepos
ses;colonizaçãoemterraspú blicasedisciplinamento 
da colonização privada; lançamento e cobrança do 
imposto so brea propriedade ru rale dacon tri bu i ção 
de melho~ia referente a imóveisru ra is; aqui siçãode 
imóveis rurais por estrangeiros. O plano, que teve 

como prin ci pa 1 ins tru men to a desa pro pri ação de la ti
f ún di os e o assentamento de sete milhões de tra ba
lhadores, aguarda vaplenaexecução 150anosdepo is 
da primeira Lei de Terras pro mui ga da no Brasil, mas 
nuncafoicolocadoemprática. 

1.2-A Grilagem deter ras no Acre 

Grilagem é o termo usa do paraapropriação ilí
cita de terras por meio da expulsão de seus pro pri e -
tários, posseiros ou índios. Também denomina ale -
galização do domínio da terra por meio de docu
mento falso. Esse termo (grilagem) é utilizado, pois 
há algum tempo se fazia uso de grilos, colocados 
em gavetas sobre papéis que precisavam parecer 
velhos para dar "autenticidade" a títulos de terras. 
Os papéis ad qui ri ram ca rac te rí s ti cas como cor ama
relada e pequenas corrosões. Esse foi um sistema 
ado ta do já na época da Lei de Terras. 

A grilagem constitui,ain da, um dos mais sé rios 
problemas enfrentados pelos posseiros. Trata-se de 
uma série de mecanismos de falsificação de docu
mentos depropri e da de de terras, negocia çõestri an
gulares fraudulentas, chantagens e corrupções que 
têm envolvi do das pessoas mais sim pies aos do nos 
decartóriosegovernadoresdeestados. 

O contro lepelo Estado de uma possível reorga
nização agrária significaria, fundamentalmente, a 
pos si bili da de de expandira produ çãoagrí co laou ex
tra tivista,hojesu bordinadaà lógica da re produ çãodo 
capitalfinanceiro. 

Os membros da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investiga a gri a garri de terras públicas 
na Amazônia ouvi ramcente nasdepes soas nos Esta
dos, inclusive desembargadores e juízes. A Justiça, 
em mu itosca sos, éacu sadadefaci litarasfra udesbe
neficiando os comerciantes, com decisões judiciais 
sobre venda de terras.Nesse esquema, um dos be ne
fi ci a dos é oco mercian te Falb Saraiva de Farias, que 
se ria pro pri e tá rio de 1 O milhões de hectares nos Esta
dos do Amazonas e do Acre. 

O envolvimento de serventuários da Justiça 
com a grilagem de terras da União será investigado 
pelo Ministério Pú blicoFederal. Aexpansãodepropri
e da des teve o ri gema partirdefra udesde sentenças 
prof e ri dasporju ízes estadua isemaçõesdemarcató
ri as e de usucapião. Os serven tuá ri os, cujos nomes 
estão emsigi lo em razão das investigações, nãocum
priramama ioriadosacórdãosedecisõesavocatórias 
proferidaspeloextinto TribunalFederalde Recursos. 
Situação que levou o Incra a pagar, nos últimos 30 
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anos, indenizações milionárias de desapropriações 
indevidas. 

Levantamentopreliminar em algu masáreasdo 
Esta do do Acre demonstrou a au sên eia de ações dis
criminató riaseconstatouaexistênciadeáreassobre
postas, junção de matrículas e presunção de regis
tros in de vi dos pela grande dimensão dos imóveis. A 
partirdes se levanta mento,o lncrajáen troucomação 
de nu li da de de registro para reto ma da das terras pú
blicasindevida menteocupadasporparticu lares. 

A ação da CPI já au xi li ou o governo a agircon tra 
a grilagem no País. O Instituto Na cio naldeCo Ioniza
ção e Reforma Agrária (INCRA) estácance lando, em 
definitivo, o registro de 54 mil hectares de terra no 
Acre que estavam em poder de uma empresa com 
sede no Paraná e sobrepostas a vários projetos de 
assenta manto. Apartirdessecaso, fo ramanunciados 
levantamentos de outras áreas que podem também 
ter os registros cancela dos, chegando-se a mais de 
três milhões de hectares somente nas sa uni da de fe
derativa. 

Afra udeenvolvea Ca ribbean Lumberlnternaci
onal lnc., supostamente uma empresa de fachada, 
que foi das co bar ta pelo Incra no Esta do por meio do 
cruzamento de do cu men tos da área e de um levanta
men to fe itocomaju da desa té li te. 

Os 54 mil hectares "pertenciam" apenas no pa
pel à Ca rib be an Lum ber Inter nacional, a em pra sa de 
fachada que agia não só na cidade de Acrelândia, 
mas em outros muni cí pi os do Acre, como em Se na
dar Guiomard, onde chegaram a registrar a proprie
dadecomo FazendaHo rizonte. Quan doo Estadoten
tou ou vira empresa noPa raná, foi informa doqueCa
rib be andei xou de fun cio narhá mais de dois anos. 

Essas terras registra das, na realidade estão so
brepostas a seis áreas, das quais cinco são terras ar
recadas pela União. "As terras não existem. Estão so
brepostas sobre pro jetosdeassen tamentodo Incra e 
um se ringal", disse umtéc nico do Incra ao de pornes
sa CPI. 

As investigações e de nún ci as apresenta das, le
va ramoprocu radorda República no Acre, Marcus Vi
níciusMedeiros,ainstaurarinquéritonaPolíciaFede
ral para investigarasde núnciasdegrilagem no Acre, 
in clu indo o caso de suposta tentativa de suborno de 
uma funcioná ria do cartório de Sena Madureira para 
registrar terras suspeitas de também não existirem. 
Estanãoéaprime ira fra udepraticadanocartó rio de 
SenadorGuiomard.Otabeliãodacomarca,Francisco 
Evi lá sio Barbosa do Nascimento, já foi conde na do a 
14 anos de prisão portal si ficarcerti dões, e serco ni
vente com a grilagem de terra na região. O caso da 

Caribbean Lumber Internacional INC também deve 
serinvestigadonoinquérito. 

Diante desses ca sos, portanto, nada mais jus to 
queocan te la mentodetodasasmatrf cu las irregula
res eacon de naçãodosenvolvidos. Nossaconvicção 
é pie na no senti do dopa pel público e so ci ai que esta 
ComissãoParlamentarde lnqué ritopodetrazer. Parte 
da injustiça social, cometida e perpetuada ao longo 
das últimas décadas, poderá agora seramenizada. 

li- ESTADO DO ACRE (His tó rico) 

O Esta do do Acre possui uma si tu ação sui ge
neris com res pe itoàster ras, oquetornadifí cil definir 
o seu per fi 

1 
fundiário, sem levar em conta ai guns fato

reshistóricos/ju ríd icos. 

Até o advento do Tratado de Petrópolis 
(17-11-1903),queauto rizoua permutadeterritóriose 
outras compensações entre o Brasil e a Bolívia, as 
terras que estavam abaixo da linha Cunha Gomes 
pertenciam a esta última, e como tal, estavam su bor
di nadas às suas leis. Como Trata do, as terras men ci
onadas passaram a pertencer ao Brasil, entretanto, 
no seu art.11, esta be le ceu: 

"A transferência de territórios resultan
te da delimitação descrita no artigo prece
dente compreendetodos os di re itosque lhe 
são inerentes e a responsabilidade derivada 
da obrigação de manter e res pe i taros direi
tos rea isad qui ridos com nacionais e es tran
geiros, segundo os princípios do direito ci
vif'. 

Com isso, o Brasil ficou obriga do are conhecer e 
acatar as determinações bolivianas, no tocante às 
ques tõesfun diárias vigentesatéaque la data. Das tar
te, como não houvesse outro dispositivo legal para 
aplicar nas decisões sobre as terras do Ter ri tório do 
Acre, utilizou-se a Lei nº 601 de 1850, e as disposi
çõesdo próprio Trata do de Petrópolis. 

Após nove anos de Ter ri tório legalmente cons ti
tu ído, foi sancionada a Lei nº 2.543-A, datada de 
5-1-1912, pelo qual, algumas medidas importantes 
foram ado ta das para are gião. A primeira de las é que 
ogovernomandariaprocederadiscriminaçãoe,con
seqüentemente, expedir títulos de propriedade para 
as posses reconheci das dentro da área do Território; 
reconhecia os títulos expedidos pelos Governos do 
Amazonas, da República da Bolívia e do ex-Estado 
Inda pendente do Acre (antas do Trata do de Pe tró po
lis); e por fim, que a área má xi ma de cada lote se ria de 
10.000ha. 
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Esta lei, sem dúvida foi inócua pois o governo 
não dispunha de uma re presenta çãoofi ci ai efi ciente, 
e nem de técnicos para executá-la. 

Na visão da Procuradora Maria Brasil Costa 
Cruz (INCRA/BSB) , a Lei nº 2.543-A, "é uma lei re di -
gida semtécnica, mistu ran doassuntos:aquisiçãode 
terras, sua regularização, construção de ferrovias, 
normasparaseringaisnativos". 

Diantedesse Instituto, quatro si tu açõesfundiá ri-
as se esta be le ce ram nas terras acre a nas. 

a) As terras já ti tu la das pela Bo lf via; 

b) Asterrastitu ladaspeloEstadodoAmazonas; 

e) As terras ti tu la das pelo Esta do lndepen dente 
do Acre; e 

cO Asterrasocupadassemdocumentoshábeis. 

Na prática, a si tu ação não pare eia tão sim pies 
as sim. Por essa época, as áreas de terras que cons ti
tuíam os seringais eram estimadas em função das 
"estradas de seringa" nelas ex is tentes, não havendo a 
preocupação em se de ela rara sua metragem oficiai. 
Este fato con tri bu iu para que os seringa is fossem se 
expandido, e com isso, imensas propriedades parti
culares st. formando na presunção ad corpus de 
aquisição. 

Pelo Novo Regulamento de terras Devo lutas da 
União (De era to nº 10.105 de 5-3-1913), as terras de
vo lutas, situadasno Território Fede raldoAcre, dentro 
dos limites declarados no Tratado de 17-11-1903, e 
de acordo com o Decreto nº 1915 de 2-5-191 O, só po
deriam ser adquiri das portf tu los de com pra, e mais 
uma vez reforça vaque se riam reco nhecidoscomo le
gítimos ostítu los expedidospe los Governos da Bo lí
via, does ta do do Amazonas e do ex-Esta do ln de pen
dente do Acre, antas da fundação de cada De parta
men to, em virtude da Lei nº 5.188 de 7-4-1904. 

Somente com o Decreto-Lei rf 9.760 de 
5-9-1946, o governosepenitenciae reconheceque 
agiu arbitrariamente sobre propriedades legalmente 
constitu f das, eporessedispositivo, permitiuajustifi
caçãoad ministra tiva mente de posses nosca sosde: 
pos seconti nua e incontes ta dacomjustotítu loe boa
fé, portem po su pe ri ora 20 anos; por se acharem em 
possepacífica e ininterrupta, por 30 anos, indepen
dentemente de justo título e boa-fé; e por sentença 
de ela ratóriaamparadanoart. 148daConstitu içãode 
1937. 

Esta lei enfatizou e valorizou a discriminação 
administrativa, e este, por ser um instrumento mais 
fie xível no modo de apreciaras questões, fez res pe i
taraspecu lia ridadesdasterrasacreanas. 

Com a elevação do Acre à categoria de Esta do, 
pela Lei nº 4.070 de 15-6-62, ficaram atribuídas ao 
novo Esta do, e a ele in corpora dos, os bens móveis, 
encargoserendimen tos, in clusiveosdenatu rezafis
caldi re itos eobrigaçõesre la tivas. 

Ili - CONFIGURAÇÃO JURÍDICA DAS 
TERRAS ACREANAS 

1 º período: 1903 a 1904 

O Tratado de Petrópolis, celebrado aos 
17-11-1903, entre o Brasil e a Bolívia, como se viu, 
além de por fim ao litígio de limites entre os Países 
consig natários,determinouemseuart.11: 

"art. li. A transferênciadeterritórios re
sultante de delimitação descrita no artigo 
precedente, compreende todos os direitos 
que lhes são inerentes e a responsabilidade 
derivada da obriga çãode man tere raspe itar 
os direitos reais adquiridos por racionais e 
estrangeiros, segundoosprincípiosdodi rei
to civil". 

A União Federal consuma de tini tiva mente a in
corporação do Acre ao domínio nacional, sob a forma 
deterritó rio, com sua orga nizaçãodita da pelo Decre
to nº 5.188, de 7-4-1904, extinguindo-se pendência 
com a possibilidade de sua anexação ao pleito do 
Estado do Amazonas, bem como, a criação de um 
Estadoautônomoefederado. 

Nestecaso,oreconheeimentodosdi re itosrea is 
adquiri dos pornaei ona is e estrangeiros, se gundoos 
princí piosdodi re itocivil eda letradoart.11, do Trata do 
de Petrópolis, deveria preceder de regulamentação, 
de a cor do com as leis vigentes de cada partícipe na 
regiãodeflagrada. 

De outro modo, somente o Vale do Acre havia 
sidoob jetodetra ta do internacional, pendente, ainda 
os li mi tas fronteiriços nos valas do Alto Pu rus e Alto 
Juruá com o Peru, cuja definição deu-se no ano de 
1909. 

Em seqüência, a União Federal, neste período 
inicial, além da criaçãoeorganizaçãodosDeparta
men tos, em número de três, do território do Acre, bus
cou solução junto ao Peru da de tini ção das fronteiras 
disputadas. 

Resta uma única certeza, no aguar do de so lu -
çãocoma Re públicadoPeru, a Administração Fede
ral volta da ao território nãoperfeza regularização das 
terras acre a nas, ou de qual querprovidên eia com ple
mentarà au sêneiadenormas lega is para talob jetivo. 
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2ºperíodo: 1904a 1912 

Neste interregno, a União nãoelabo rara nenhu
maregu lamentaçãoaseraplicadaàsterrasacreanas 
anexadas, inclusive, aotratadode limitescomo Peru, 
firmado aos 8-9-1909, permanecendo apenas a in -
tençãoconstantedo Trata do de Petrópolis, semapre
sen tar os contornos lega is para sua vi gên eia. 

Assim, ao editar o Decreto nº 2.543-A, de 
5-1-1912, o Governo Fede ralfi xou oscrité rios lega is 
dadiscriminaçãoespecialdeterrasaserdesenvolvi
da no Acre, conferindo-se o reconhecimento, tanto 
quando possível, dostítu losexpedidospelosgover
nos do estados do Amazonas, da Bolívia e do 
ex-EstadoindependentedoAcre,antesdoTratadode 
Petrópoliseaspossesmansasepacificas,adquiridas 
por ocupação primária ou havidas do primeiro ocu -
pante, das de que com prova da efetiva expio ração ou 
com princípios dela e morada habitual do posseiro, 
nas te caso, a área má xi ma de cada lote até 1 Okm em 
quadra de terras (10.000 ha). 

Assim, oprime i roeditofede ral, acercadas ter
ras acre a nas, veio no bojo de medi das destina das a 
faci litarede senvolveracultu radase ringue ira, doca
u cho, da ma niço ba eda mangabeira eaco lhe ita e be
neficia mentoda borracha extraí da dessas árvores, e 
abertura de créditos e às operações de crédito, de 
isenções de impostos de importação de uten sí li os e 
materiaisdestinadosaculturadaseringueiraedema
is (art. 1º); e instituiçãode prêmios em benefício do 
plantio ou replantio de seringueiras, ca u cha is, ma ni
ço ba is ou manga ba is (art. 6°, 1,11,111,IV); isenção de im
postos de importação (art. 7º) e outras providênciasà 
atividadeextrativistanaAmazônia,jáemfrancodeclf
nio,aocompetidormalasiano. 

Prosseguindo ao tema central, o Decreto rf 
2.543-A/1912, recomendavaqueoGoverno Federal 
mandasse proceder à discriminação e conseqüente 
reconhecimentodaspossesdevolutasdoterritóriofe
de ral do Acre (art. 1 O), para expedição dos tí tu los de 
propriedade, pela União, pro pri etária das terrasdes
saunidadedescentralizadadaadministraçãofederal. 

assim, teve o efeito imediato da aplicabilidade 
da legislação te de raldaterras, raspe itadosostítu los 
expedidospelosGovernosdoAmazonas,daBolíviae 
do ex-estado Inda pen dentado Acre, porforçado Tra
tadodePetrópolis. 

Ainda que, taistítu los legítimos, deve riam obter 
ir restrito e integral reconheci mento-di re itoadq ui rido 
- pela existência de Tratados Internacionais que de
verão sercumpridosobriga to ria mente. 

Valedestacarquea União, unilateralmentedila
tara a validade dos títulos expedidos pela Bolívia, 
dentro não apenas da área que era Boliviana, mas 
dentrodosatua is limites do Acre.Porém, ava lida de 
de tais títulos está con di cio na da ao exame prévio pelo 
PoderPú blico,ao reconheci mentode sua legitimida
de no curso do processo discriminatório, a que faz 
alusão o mas mo art. 10, da Decreto nº 2.543-A. 

Não se pode entenderdeoutramaneira,anão 
serque,aextensãodavalidadedostítulosbolivianos, 
e, adianteostítu lospe rua nos, so breaárea ge nu i na
mente nacional, não se deu na forma ampla egené ri
ca preceituada no art. li, do Tratado de Petrópolis, 
mas de modo restritivo, ou seja, admitiu apenas a 
subsistência do direito adveniente de título regular
mente expedi do pela Bo lf via, e não qual querou tro di
re itoadqui ridosegundoodi re itocivil. 

Depreende-se que não haveria o reconheci
mento imediato da validade dos títulos expedidos 
pela Bolívia, senão, o necessário ato administrativo 
con firmadordoseven tu a isdi re itosconfe ridospelovi
zi nho País. 

Portanto ameraapresentaçãode um do cu man
to, que formalmenteseafiguracomotítuloexpedido 
pela Bolívia, nãoconfe re, per si, di re itosao seu ti tu lar, 
mas, após à apreciação e indispensável reconheci
mento pelo Órgão res pon sá velpela Discriminaçãode 
TerrasDevolutasdaUnião. 

No caso das posses e pacíficas, adquiridas por 
ocupação primária ou havida do primeiro ocupante, 
que se acharem em efetiva ex piora ção ou com prin cf
pios dela e morada habitual, tanto quanto possível, 
seriam reconhecidasatéo limite de 100KM2 (10.000 
ha), nãoseconstitu indodi reitoadqui rido,conf. art.10, 
§ 1 º,do Decreto nº 2.543-A/1912, as sim expresso: -
"Na verificação deverão ser atendidos tanto quanto 
possível..." 

3ºperíodo: 1912a 1915 
Nesse compasso, ao aviso do Decreto rf 

2.543-A,o Governo Fede ralproclamaonovo Regula
mento de Terras da União, por meio do Decreto rf 
10.105, de5-3-1913, queasterrasdevolutassituadas 
noterritó rio fede raldo Acre, den trodos limites decla
rados no Tratado assinado ·em Pe tró polis aos 17 de 
novembro de 1903, e de acordo com o Decreto rf 
1.915, de 2 de maio de 191 O, só podem ser adquiri -
das portítu lo de com pra, e imprime, o conceito legal 
de terrasdevolutas, porexclu são, daquelas extrema
dasdasseguintessituaçõesju rf dicasconstitu f das: 

a) as que não se acharem no domínio 
parti cu larporqualquertítu lo legítimo; 
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b) as que não se acharem aplicadas a 
algum usopúblicofede raloumu nicipal; 

e) as que não se acharem compreen
didas em concessões ou posses, capazes 
derevalidaçãooulegitimação; 

d) as que, suscetíveis de revalidação 
oulegitimação, deixarem de ser revalidadas 
ou legiti madasden trodospra zos marcados; 

e) as que, sendo reserva das, na for ma 
deste regulamento, não tiveram aplicação 
projetada, ou pelo abandono de projeto ou 
por ter sido o mesmo realizadoemoutrolu
gar; 

f) as áreas de extintos ai de a men tos de 
índios quando não ficarem encravados em 
terras que as letras 'a' e 'b' ressalvam." 

Ainda, são reconhecidos como legítimos os tí -
tu losexpedidospelosGovernosda Bo lívia,do Esta
do do Amazonas e do Estado Independente do 
Acre, antas da fundação de cada De parta men to em 
virtude do Decreto rf 5.188, de 7-4-1904 (art. 32), 
posteriormente, incluídos os títulos expedidos pelo 
Peru,pormeiodoDecretonº 10.320, de 7-7-1913. 

Seriam le gi ti má veis as posses das terras funda
das em concessões, que não puderemserrevalida
das( ... ); e as possesmansasepacíficas,adquiridas 
por ocupação primária ou havidas do primeiro ocu -
pante, que se acharem emefeti va expio ração ou com 
princípiodelaemo radia ha bitualdopos sei roouseu 
sucessor universal ou singular ou dos seus prepos
tos. 

A rigor, o Regulamento de Terras de 1913, afir
ma que asterrasde vo lutas situadas no Território Fe
deral do Acre só podiamseradquiridasportítulode 
compra, e, o procedimento de discriminação, legiti
mação e medição, incumbiria ao Ministério da Agri -
cultura, Indústria e Comércio as providências admi
nistra tivas para se pa raçãododomínio públicodopar
ticu larasterrasdevo lutas. 

Ora, o Acre, porserterritó rio limítrofe à fronteira 
nacional' também as suas terras devolutas poderiam 
ser concedidas gratuitamente, e não somente por 
com pra, sob as condições pré vi as, na faixa de 66km. 
Ainda mais, ao tema de constituir território federal a 
Uniãopossu íaaprerrogativadeconceder, igualmen
te, gratuita menteasterrasde vo lutas, depois de ou vi
doo Ministério da Guerra. 

Também cabia ao Ministério dos Negócios da 
Agricultura, Indústria eComércio,criado pelo Decreto 
rf 1 .606, de 29-12-1906, a com pe tên eia para as sun -
tos rela ti vos a "terras públicas, registrodeterraspos-

surdas e legitimação ou revalidação das posses e 
concessõesfeitas,medição,demarcação,descrição, 
dis tri bu i ção e venda das terras perten centesà União 
e sua separação das que pertencem ao domínio par
ticular." 

Se fosse implementa doo Regulamento de Ter
ras Devolutas de 1913, o Acre esta ria ampara do e de
finitivamente prestada a atividade administrativa re
clamada. 

Mas, dianteda au sên eia de infra-estrutu raad mi
nistra tiva capaz de apli caro Decreto nº 10.105/1913, 
levouoGovernoFederalabaixaroDecreton°11.485, 
de 10-2-1915, que suspendeu a execução de sua 
aplicação, até que se or gani zas se a lei de terras, que 
se ria sub me ti do ao Congresso Nacional. 

Sinteticamente, o Regulamento de Terras de 
1913, dispôs: 

- de ela ra va que as terras do Ter ri tório do Acre 
sópodiamserad qui ridas por com pra; 

- considerava devolutas as terras que não se 
achavam no domínio parti cu lar, em uso público e as 
que não estavam compreendi das em concessões ou 
posses capa zesde revali dação ou legalização; 

- reconhecia como legítimos os títulos expedi
dos pelos governos does ta do do Amazonas, da Bo lf
via, do Peru e do ex-Estado Independente do Acre, 
antes da fundação dos De parta men tos. 

-ostítu los deve riamserapresentadosà repre
sentação do Ministé riodaAgricultu ra, Indústria e Co
mércio, a quem competia à apreciaçãoeexpedição 
novostítulos; 

- criou comissários de terras, para as tarefas 
administrativaspreparatóriasderevalidaçãodascon
ces sões e da le gi ti mação de posses anteriores à vi
gência dodecreto; 

- previu a instauração do processo judicial de 
revalidação e legitimação no juízo de direito da Co -
marca de si tu ação das terras; 

- considerava como terras reservadas, as ne
ces sá riasàobradedefe sa, construções militares, es
taleiros, le itosdeestradasdeferro, aldeamentode fn
di os etc ... 

-se riam homo Ioga das as áreas excedentes às 
devidamenterevalidadas,aspossesmansasepacffi
casemexploraçãoecommoradiahabitualdopossei
ro ou seu sucessor, até o li mi te de 10.000 hectares; 

- não seriam consideradas, as que não tives
sem in d í ci osdecultu ra ouapenaspe que nasderru ba
das ou vestígios de transitórias passagens, à exce
ção, dos seringais ou castanhais em exploração ou 
com aberturas de estradas. 
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4ºperíodo: 1915a 1946 
Durante o decorrer de mais de trinta anos, a 

União Federal nãoobsequi ouoAcreacercadatitu la
ridade de suas terras, apesar de manterosserviços 
públicos organizados, permanecendo ao descortino 
de desavenças e impugnações das propriedades 
acre a nas, es peci ai menteaof im doei e Ioda borracha. 

Acelerou-se, apósbre vepa usa, coma li Grande 
Guerra, o de clf nio geral do extra ti vis mo, base de ex
ploração da terra acreana, com a "quebra" dos cen -
troscomercia is de Manaus edeBe lém, e a aglutina
ção dos seringa is acre a nos, face à ina dim plên eia, em 
mãos de poucos, constitu in do-secon glome radosde 
terras, não raras vezes, ocu pan tas de inteiro curso de 
um rio ... 

Com o advento do Decreto-Lei rf 9.760, de 
5-9-1946, estão entre os bens da União: 

- A porção de terras devolutas que for 
indispen sávelparaadefesa dafron te ira, for
tificações, construções militares e estradas 
deferrofede ra is; e 

- As terras devolutas nos Territórios 
Federais; 

Aqui, o diploma legal, no art. 52, e alíneas do 
DL nº 9.760/46, define por exclusão o conceito de 
terras devolutas, daquelas que não se incorporam 
aodomfnioprivado: 

a) por força da Lei nº 601, de 18 de se
tembro de 1850, Decreto rf 1.318, de 30 de 
janeiro de 1954, e outras leis, decretos ge
ra is, federais e estaduais; 

b) em virtudedealienação,concessão 
ou reconhecimento por parte da União ou 
dos Esta dos; 

e) em virtude da lei ou concessão 
emanada de governo estrangeiro e retifica
da ou reconhecida, expressa ou implicita
mente, pelo Brasil, em trata do ou convenção 
delimites; 

d) em vir tu de de sentença ju di ci ai com 
forçadecoisajulgada; 

e) por se acharem em posse contínua 
e incontestada com justo título de boa-fé, 
portarmo su pe ri ora 20 (vinte anos); 

f) por se acharem emposse pa cf fica e 
ininterrupta, por 30 (trinta anos), indepen
dentemente de jus to tf tu lo e boa-fé; 

g) por força de sentença declaratória 
proferida nos termos do art. 148, da Consti
tu içãoFede ral, de 10denovembrode 1937. 

Inclusive o Parágrafo Único, do art. 5º, do DL 
rf 9.760/46 indica: "A posse a que a União condicio
na a sua liberalidadenãopodeconstituirlatifúndioe 
depende do efetivo aproveitamento e morada do 
pos su idoroudo seu preposto integral mentesa tis fei
tas por estes, no caso de posse de terras situadas 
na ta ixadefronte ira, ascondiçõesim postas na lei." 

Em re laçãoasáreaspossu r dascontinua mente 
com jus totítu lo de boa-fé, por prazo su pe ri ora vinte 
anos ou as posses pacffi case ininterruptas portrin ta 
anos, nas tesca sos in de pen dente mente de justotf tu lo 
e boa-fé. Estetipodesituação jurí dicaconstitu f dade
verásofrerreconhecimentodalegitimidadedodomf
nioprivadoseatendidasestascondiçõeseaindacon
firmados o efetivoaproveitamentoe mora da do pos
su idorou porpreposto, aquesecondicio naa libe rali
da de da União e não cons ti tu ir la ti fún dio. Ainda, caso 
aposse esteja situadanafa i xadefronte i raascondi
ções impostas na lei. 

Para comprovação, documentalmente, a posse 
havida por jus totítu lo e boa-fé, o Re gis trode lmó vai 
levadoaefe itonocartó rio de Registrosde lmóve is, no 
livro próprio para trans fe rên eia e do mf nio portem po 
superior a 20 anos da data vigência do DL nº 
9.760/46, é provasufici ente de justotítu lo. 

Apri o ris ti ca mente, no caso do Acre, as cadeias 
su ces só ri as dos imóveis para que tenham efi cá eia e 
validadejurfdicadevemperfilar, abovo,osrequisitos 
detitulaçãolegftimapelalegislaçãopertinente. 

Aqui, interessa-nos a sistemática dos registros 
públicos, principalmente, o registro de imóveis, que 
estava sob responsabilidade da União Federal, ao 
Acre ju risdicio nado à ma nutençãodosatosju rf dicos, 
praticados e preservados aos serviços públicos dos 
Cartórios e Ta be liãesde Notas, nas sedesdosdepar
tamentose,depois,municfpios. 

Mas, mas mo o registro de imóveis não está imu
ne a impugnações ou a vícios come ti dos em desa cor
do com a lei, apre sun ção júris tan tum é oco rolá rio 
da dou trina que in vocaa re latividadedodo mf niopre
sumido, que poderá ceder em prova contrário. (art. 
859, do CCB). 

Aoconfirmarque,a res pon sa bilida dedo Estado 
acerca dos Registros Públicos, depara-se uma ativi
dadepública,osoficiaisderegistroimobiliáriosão,ci
vil e cri minai mente, responsá ve isportodosospreju f
zos quepes soai mente, ou pelos prepostos ou subs ti
tu tos que indicarem, causarem, porculpaoudolo,aos 
inte ressadosno registro. 

Ainda que, antes do advento do Código Civil 
Brasileiro,nãoestavamobrigadosaregistroostftulos 
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tras lativosdodomínio, vamosobservarque, mesmo 
ante ri ora 1917, muitos seringa is acre anos já possu
íam o competente registro imobiliário, às expensas 
dos serviços notariais mantidos pela própria União, 
que provia o serviços públicos, por meio de seus 
agentes e ou prepostos, no dia-a-dia, dos registros de 
pessoas natura is e ju rí dicas além da ma nu tenção ri
go rosados registros públicos de imóveis e conexos. 

Quanto a prova ma te rialdaposse su pe riora30 
anos, neste caso, independentementede justotítu loe 
boa-fé, medi ante compro vaçãodoexercí cio regular, 
por si ou preposto,empossepacíficaeininterrupta, 
pelo menos 30 anos antes da edição do DL nº 
9.760/46. 

Para efetivação dessa medida ao interessado, 
facultou-se a justificação administrativa, por incum
bência do SPU-Ser vi ço do Pa tri mô nio da União, em 
nome da Fazenda Nacional, deacordocomoart. 175 
do DL nº 9.760/46. 

Qu antoa este aspecto, além de ad mi nistraros 
bens do mi nia is da União, com petiaaoServiçode Pa
trimônioda União, criadopeloDecreto-leinº 6.781, de 
15-9-1944, por sua vez sucessor da Direto ria do Do
mínioda União, vinculado ao Ministério da Fazenda.a 
adoção das me didaspara o processodiscri mi na tório 
de terras devolutas da União, na faixa defrontei ra e 
nosTerritóriosfederais. 

Também, ficou criada uma Delegacia do Serviço 
do Pa tri mô nio da Uni ão-SPU, no então Ter ri tório Fe
deral do Acre, na forma do art. 7°,do decreto-lei rf 
7.724, de 10-7-1945. 

Apesar de pro ela ma do por mais de 25 anos, da 
edição do DL n' 9.760/46, a União não havia ado ta do 
qualquerprovidência rela ti vaà dis cri mi na çãodeter
ras devolutas no Ter ri tório do Acre. 

Neste compasso, a União não providenciou, à 
época, mais uma vez, adis cri mi nação das terras de
volutas, em sua própria dependência territorial, o 
Acre, além das terras si tu a das ao lon goda faixa de 
fronteira de 66 km, depois alargada para 100 km e 
150 km, sem qual queres tí mu lo ao povo a men to e de 
ti xa ção do homem nacional, no pólo extremo oci den
tal do País. 

5º período: -1946 a década de 1970 
Como se viu, mesmo as sim, a União não patro

cinou a atividade de discriminar as terras devolutas 
no âmbito de seu domínio, no ter ri tório do Acre, nem 
aos de ma is, refletidanasnormas instituí daspeloDL 
rf 9.760/46. 

Observou-se no decorrer do ano de 1962, a 
emanei paçãopo lítica ead ministra tiva doterritó rio fe-

de ral, elevadoàcatego ria de estado,pormeioda Lei 
nº4.070, de 15-6-1962, per ma necen do, em vigor, le
gislação federal restritivanafa ixadefronte ira (Leinº 
2.597, de 12-9-1955, revoga da pela Lei nº 6.634/79). 

O Decreto-Lei nº 1.164, de 1-4-1971, de ela ra va 
indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento 
nacionais as terras devolutas situadas nas faixa de 
1 OOkm de lar gu ra em cada lado do eixo das rodo vi as 
na Amazônia - incluindo as apenas projetadas -
como no caso ocorrente da BR-364 - trecho: Porto 
Ve lhoAbunã-Rio Branco-Feijó-Cruzei rodoSul-Ja
piim, na extensão aproximada de 1.000km e da 
BR-317-trecho: Lábrea-Boca do Acre-Rio Branco 
- Xapuri - Brasiléia - Assis Brasil, na extensão de 
aproximadamente800km. 

No entendimento geral, o Acre retornava à pró
pria condição ante riorde sim plesterritó rio, depositá
rio das terras devolutas em favor da União, face ale
gislaçãoextra vaganteacimaindicada. 

Em se qüên eia, coube ao INCRA-lnstitu to Na
cio naldeCo lo nizaçãoe Reforma Agrária, órgão fede
ral, su ces sordo IBRA- lnstitu to Sra si lei rode Refor
ma Agrária, do INEA- lnsti tu to Nacional de De sen
vol vi men to Agrá rioedoGERA-Gru po Executivoda 
ReformaAgrária,criadopeloDecreto-Leinº1.110,de 
9-7-1970, patrocinar o procedimento discriminatório 
administrativoejudicialdasterrasdevolutasfederais, 
sob disposição legalcontidanoart. 5ºda Leinº 4.947, 
de 6-4-1966. 

Com a aprovação da Exposição de Mo ti vos en
tre os Mi nisté ri osdaAgri cultu raedeJus tiça eo Con
se lhodeSegu rança Nacional nº77, de 10-10-1978 e 
Ane xode no mi nado Rol das Hipóte sesdeConva lida
ção de domínio sobre terra pública por particulares, 
seja em título, seja em mera ocupação, nos termos da 
legislação federal de terras devolutas,aAdministra
ção Federal arrolou as situações jurídicas a serem 
examinadasnobojodoprocedimentodiscriminatório 
administrativo, nos moldes da Lei nº 6.383, de 
7-12-1976. 

Esteroteiroadministrativopreconizavarelativa
men te ao Acre: 

-Domínio Titulado: 

a) ostítu los legftimosexpedidospe
los Governos da Bolívia, do Peru, do Esta do 
do Amazonas e do ex-Esta do lnde pendente 
do Acre, em data anterior a 7-4-1904, ob
servadossem prequepos sível, os requisitos 
de morada habitual e cultura habitual (art. 
10º,§ 1º, a, do Decreto rf 2.543-A/1912 e 
art. 3º, do Decreto nº 10.105/1913); 
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ij osrelativosaodomlnioemanado 
de lei ou concessãodegovernoestrangeiro 
ra tificadaoureconhecidapelo Brasil, expHci
ta ou implicitamente, por meio de tratadoou 
convenção de limites, anterioresa 5-9-1946 
(art. 5°, e do DL nº 9.760/46); 

c)os obtidos em vir tu de de sen ten
ça judicial com forçadecoisajulgada,ante
rior a 5-9-1946 (art. 5°, d, do DL nº 
9.760/46); 

cO os de correntas de sentenças de
claratórias proferidas nos termos do art. 
148, da CF/37 (art. 5°, g do DL nº9.760/46). 

Domlnioporocupação: 

a) a posse mansa e pacifica, esti
vesse já reconhecida judicial ou administra
tivamente, ou medidaedemarcadaporpro
fissionallegalmentehabilitado,qualquerque 
fora a sua extensão; ou 

ij aposse man sae pacifica, do pri
meiro ocupante ou seu sucessor, nesta hi
pótese o limite máximo de 1OOkm2

, ou, 
10.000 hectares, em ambos os casos, pos
se ante ri ora 7-4-1904, quando revestidaem 
5-3-1913,àépoca,exploraçãoefetiva e mo
rada habitual (arts. 38 e 39 do Decreto rf 
10.105/1913); 

e) a pos sacontí nua e in contesta da, 
por prazo su pe ri ora 20 anos, com jus to tr tu
lo e boa-fé; ou 

cO aposse mansa pacifica e ininter
rupta, por 30 anos, independentemente de 
justo trtulo e boa-fé, em amboscasos,ante
riores a 5-9-1946 e presentes àquela data, 
os requisitos de efetivo aproveitamento a 
morada do possuidor ou seu preposto, (art. 
5°, alíneas ee f, do DL nº 9.760/1946), não 
podendo exceder à área equivalente a 600 
vezes o módulo de exploração indefinidade 
localização do imóvel (entre 33.000ha. e 
60.000 ha), e em se tratando de faixa de 
fronteira ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional, extinto e substituldo pelo Conse
lho de Defesa Nacional (art. 91, da CF/88), 
mas ausente a pra vi são de qual órgão fis ca
li za dorse ria submetidooassun to. 

Confira-se o conceito de latifúndio dado pelo 
Esta tu to da Terra no art. 42, V, e/e ao art. 46, § 1°, b, 
do De era to nº 84.685/80. 

6° pe rio do: - dé ca das de 80 e 90 

Nestaoportu nidade, o lncramantinhaàdispo si
ção os ele mantos básicos, paraomisterdediscriminar 
as terras no Estado do Acre: estrutura administrativa 
adequada(recursoshumanosemateriais)eroteirole
galmlnimo, que deram impulsoàsativida destina lísti
cas a que se propôs, ou seja, a política de Reforma 
Agrária, segundoostermosdo Estatuto da Terra. 

Vale a pena in cursi o nar, agros so modo, ao pro
cedimento de discriminação de terras devolutas da 
União (administrativo e judicial) ditado pela Lei nº 
6.383, de 7-12-1976, coro lá rio de uma legislação an
terior advinda das de a época do lmpé rio. 

Por ocasião, o Incra, por intermédio das Co mis
sões Especiais de Discriminação de Terras, patroci
nou asepa ração eaapu raçãodeterrasdevo lutas no 
Esta do do Acre, como coro lá rio in corpo rou ao do ml
nio da União cerca de: 3.079.205,5600 hectares, ao 
teor dos arts, 13 e 28 da Lei nº 6.383n6, bem como de 
açõesdiscri mi nató riasjudicia is, vide QuadrodeÁre
asArrecadadaspelaDivisãode RecursosFundiá rios, 
da SR-14/AC, do Incra, no Esta do do Acre. 

Também é certo que, a EM nº 77n8, e Rol das 
Hipóteses de Convalidação após sua aplicação em 
procedimentosdiscriminatóriosadministrativosense
jou suspensão, por parte da Procuradoria Geral do 
Incra, sob alega da inconstitucio na lida de, aofi xaro li
mite de reconhecimentoem600vezesomodulode 
exploração do imóvel rural, a ser reconhecido com 
base, no art. 52 do DL nº 9.760/46,cujadecisãoadmi
nistrativa do Incra sequer obteve apreciação judicial 
ou, ao me nos, que tenha sido sub me ti do ao crivo da 
autoridade hierárquica superior, por se tratar de 
Expo siçãode Motivos Inter mi nista rialaprovadapela 
PresidênciadaRepública. 

Atéporque,oatoadministrativosomentepode
rá serre vis to em caso de das vio de poder, dado oca
ráter de sua ir rever si bi lidadedeque se revesteoato 
discricionário e legitimo da administração. O Presi
dente de Comissão Especial de Discriminação de 
Terras Devo lutas Federa ises ta va investidodepode
res la ga is deferi dos pela própria União, cujos tra ba
lhos discriminatórios foram aprovados em todas as 
instâncias do Incra. 

Isto não querdi zerque aAdmi nis tração Pública 
não possa rever os seus próprios atos, mas que deve 
observar a extensão e os efeitoslegais já repercuti
doseaceitospelosadministrados. 

lnclu si ve a maio ria dos Ter mos de Reconheci
mento de Domínio Priva do foram averba dos junto às 
matrículas dos imóveis discriminados, sendo certo 
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que, por meio de Porta ria da CE, também tiveram ar
recada das e ma tricu la das em nome da União, áreas 
excedentes e não reconheci das no bojo da dis cri mi
natóriaadministrativa. 

Neste ponto, consta o prin cf pio de di re itoad qui
ri do de todos os termos de reconheci mente de do mí
nio privadoexpedidos no bojodos pro ce dimentosdis
criminatórios. 

Passa dos quase vinte e cinco anos da aprecia
ção administrativa, o Incra patrocina tese que des
qualifica e coloca em dúvida a legitimidadedeseus 
própriosatossupostamenteeivadosdevíciosinsaná-
veis. 

Depoisdeencerradasasdiscriminatóriasadmi
nis tra tivas no âmbito Estadu ai configura ram-sesitu a
ções ju rí dicas de amparo e denegação de domínio 
privado, restandoainda porção de terras devo lutas fe
derais em volume expressivofaceascaracterísticas 
da ocupa çãoda região acre a na. 

Então, conclui-se que, uma vez apura do o do mí
nioprivado, nasáreassubmetidasàsdiscrimi natórias 
ad mi nistrativase judicia is, remanesceu,ain dana dé
cadas de 80/90, o potencial devoluto de mais de 
3.000.000 de hectares, mesmo depois de cerca de 
cen te ná ria posse e ocupação do Acre! 

Algumas dessas terras devolutas.agora incor
poradas ao patrimônio público da União, possuem 
destinaçãodasmaisdiversasfinalidades:regulariza
çãofundiária;colonização;assentamentosdeagricul
to res; preservaçãoam biental; recursos natura ise re
servas indígenas. 

Ainda segundo informaçõesjuntoà Divisão de 
Recursos Ft ,n diários do Incra, no Estado do Acre, en
contram-seemdiligênciasadministrativasparafinali
zar arrecadação (art. 28 da Lei nº 6.383/76) entre 
150.000ha e 200.000ha, que deverão integrar o rol 
patrimonialdaUnião. 

IV - ATUAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária/INCRA 

4.1 . Discriminatórias - Comissões Especiais 
deDiscriminatóriasdeTerrasDevolutasFederais(Lei 
rf 6.383/76) 

Noestadoforamdeflagrados44procedimentos 
discriminatórios por meio de Comissões Especiais, 
envolvendo uma área de aproximadamente 
5.575.837 hectares, no período de 1976 a 1985. 

4.14.1.1.ÁreasReconhecidas 
Preliminarmenteforamreconhecidasaproxima

da mente 2.245.234ha, sendo que nem to das recebe-

ramoTítu Iode ReconhecimentodeDomínio-TRD, 
tendoemvistaasseguintessituações: 

A-Discordânciadadimen são da área reconhe
ci da pela CE, ou seja, de acordo coma EM nº 77178 e 
RoldasHipótesesdeConvalidação; 

8-Discordâncianocondicionamentoproposto. 
pela CE, para que o proprietário providenciasse o 
cancelamento do registro imo biliário, para que as sim 
o lncrapu desseexpediro respectivo Títu Iode Reco
nhecimentodeDo mínio TRD; 

e-Discordância em li be raráreades tina daà re
gularização dos ocupantes, embora o imóvel apre
sentasse um encadeamento normal. Fato este que 
ensejouanãoarrecadaçãodemuitasáreasexceden
tes,ficandoosocupantessemadevidaregularização 
desuasocupações; 

D-Discordâncianaproporcionalidadedereco
nhecimento, quando o imóvel não erafracionado, ten
do em vista que cada quinhãoerareconhecidopro
porci o nal mente ao ta ma nhodaárea de origem; 

E-Qu an doo imóvel era reconheci do eo pre
ten soproprietá rio, pormotivosde inventá rio, ou regis
tro em cartório não comprovava o seu domínio; 

F - Discordância no reconhecimento da área 
passíveldereconhecimento, levan doemcon sidera
çãoqueo remanescentedeve ria ser arrecadado (600 
módulos). 

4.1.2. lmóveisnãoreconhecidosepropostos 
a AçãoJu di ci ai, que são os seguintes: 

N Seringai Área Municlpio CE 
N' 

01 Paraná d~ Mouras 16.600 Cruzeiro do S!!l_ __ -·- 07 

i 02 i Valparaíso 1106.500 1 Cruzeiro do Sul 12 

03 Russas 77.000 Cruzeiro do Sul 12 

04 Poranaaba 25.600 Cruzeiro do Sul 07 

05 Aphui 7.000 Sena Madureira 01 

06 Consolacão 2.000 Sena Madureira 09 

07 Novo Destino -- Sena Madureira 15 

08 Mercês 130.900 BuiarV Sena Madureira 21 

09 São Francisco 42.466 Assis Brasil 49 

Outrossim, ressaltamos que com relação a 
grande parte dos imóveis propostos aju dici ai, toram 
os que tiveram a concessão de parte, reconhecidos 
no bojo da discriminatória,masnãoacordadopelos 
pro pri etários, o que levou a pro postaparaaçãoJu di-
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cial. Outro fato que nunca levou os Pre si dentas das 
Comissões Especiais de Discriminatórias a adota
rem providências no sentido de enviarem proposta 
judicial, foram a não habilitação dos pretensos pro -
prietários,noprazoestipuladoemedital. 

.. , de'la ·ri das 1 1 . . . .. A R dõ la 
,,. :lf>1~ 1" "A,11l~111; 1 J'-$:;··~i .., · 11 ~· Area ' •' ,. , ,,. •" '' ~·1• 1 •,a,t; .,. • {. " •• • 

1 >1
1 ~Ir ' , • , •I ' \ 'I 

Proprietário Imóvel Município (em hec 
tares 

Rondônia 

Fonte: Incra, 2000. 

44.1.3. Áreasexcluídas 
lmóveisdispensadosnoprocedimentodiscrimi

natório administrativo por se tratar de bens públicos 
destinadosasegu rança, preservaçãoambientalere
servasindfgenas. 

4.1.4Áreasdevolutas 
No decorrer desses procedimentos foramapu

rados como devolutos, arrecadados e matriculados 
em nome da União, os seguintes mon tantas: 

A - Por meio do art. 13, Lei nº 6.383/76: 
342.994,8.740 ha 

B - Por meio de acordo: 9.250,0000 ha 
C - Arrecadação Sumária - art. 28, Lei nº 

6.383/76: 
2.726.960.6860 ha 

TOTAL ................................ 3.079.205,5600 ha 

4.1.5. Áreas ainda não dis cri mi na das 
Nocon texto queabran geaáreade ju risdiçãodo 

Estado, temos ainda um montante de aproximada-

mente 3.500.000,00 ha, que ainda deverá passar por 
estudosdiscriminativos. 

4 .1.6-Pro je tos de Assentamento 
Até o exercf cio de 2000, o Incra já implantou61 

ProjetosdeAssentamento,atendendoumademanda 
de 18.819 famílias, abrangendo uma área em torno 
de 1 .500 .000 ,00 hec ta res. 

4.1.7-Fun dação Nacional do índio-FUNAI 
INDICATIVOS PARA CRIAÇÃO E CONSOLI· 

DAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS NO ACRE 
(1) TERRAS DECLARA DAS 
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INDICATIVOS PARA CRIAÇÃO E CONSO
LIDAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS NO ACRE 

(2) TERRAS DECLARADAS 
As seis terras declaradas como de posse per -

manenteindígenaporPortariasdoMinistrodaJustiça 
tinham suas de marcações físicas previs tas no Pia no 
Operativo Anu ai (POA) de 1999 do Projeto lnte grado 
de Proteção às Populações e Terras Indígenas da 
Amazônia Legal (PPTAL), noâmbitodoProgra ma Pi
loto para a Proteção das Fio restas Tropicais do Brasil 
(PPG-7). Em três destas terras identificadas entre 
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1995-96, ainda ha bitamfa míliasdese ringue i rosque 
não tive remsuasbenfeitoriasdeboa-fé indenizadas 
pela FUNAI. Esta indenização estava programada 
para o segundo semestre do ano 2000, após o en cer
ra men todas res pecti.vas de marcações. 

(3) TERRAS IDENTIFICADAS 
Identificadas por grupos técnicos instituídos 

pela Presidência da FUNAI na segunda metade dos 
anos noventa, asterrasindí ge nasJamina wa/Envi rae 
Alto Tarauacá encontram-se em diferentes estágios 
doprocedimentoadministrativoparaasuaregulariza
ção. 

Terra Indígena Jaminawa/Envira: esta terra 
teve o resumo de seu re latóriode identificação ede li
mitaçãopublicadono DiárioOficial da União a 11 de 
maio de 1999. Findo o prazo de contes ta ção previs to 
no Decreto nº 1.775/96, aguarda promulgação de 
Porta ria de ela ra tó ria pelo o Minis trodaJusti ça. 

TerralndígenaAltoTara uacá: destina daa ín
dios isolados, teve seu relatório de identificaçãoede
li mitaçãoentregue à FUNAI emja ne i rode2000. Após 
aprovação pela Presidência da FUNAI, síntesedore
latórioantropológico, mapaememorialdescritivode
verãoserpublicadosno DiárioOficial da União e no 
Diáriooticial do Esta do, em acordo com o dispos to 
noDecretonº 1.775/96, quedispõesobreosprocedi
mentos administrativos para demarcação das terras 
indígenas. Hágestõesda Pro cu radoriada República 
no Acre para que, mesmo antes da de marcação, con
tra a in de ni za çãodas ben feito ri as das 53 fa mí li as de 
seringueirosque vivem neste territórioindígena, da
dos os conflitos e mortes recentes e a mudança de 
mu itasdes tasfamí li as para as sedes dos Municípios 
de Jordão e Tara uacá. E de suma importânciaquese
jam cumpri dos os prazos para a demarcação destas 
terras indígenas, assim como, sejam feitas gestões 
junto a FUNAlparaquese jam incluídos, emseuorça
mentoparaoano2000,osrecursosparaindenização 
de benfeitoriasdos ocupantes das terras indígenas. 
Damesmaformadeveráo INCRA, dispo nibi lizarter
ras para o assentamento das famílias que ocupam 
essasáreas.Aarticu laçãoentreoGo vemo Estadu ai 
eo Governo Fede raléessen ci ai paraacon clu são do 
processoadministrativodedemarcaçãoeregulari?a-
çãofun diária das terras in dí ge nas. · 

(4) TERRAS INDÍGENAS A IDENTIFICAR 
Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá: 

tem seu reestudo para identificação e delimitação 
previstonoPOA/1999do PPTAL. Com esteob jetivo, a 
Pre si dên eia da FUNAI, em janeiro de 2000, ins ti tu iu 
gru potéc nico, quedará iní cioaotraba lhosdecam po 

em fevereiro. Reivindicações apresentadas pelas li
deranças Shã wã da wa (Arara) ao longo dos anos 90, 
pleiteiam a ampliaçãodesta, com a incorporaçãode 
partedeseuterritóriotradicionalnorio Vai-paraíso. 

TerralndígenaXimane: destinadaa índios iso
lados, foi interdita da em 1987 "para fins de estudo e 
definição'', com extensão de 175.000 ha, a FUNAI 
ainda não procedeu a identificação. OPOA/2000 do 
PPT AL contempla sua identificação e delimitação 
para o segundo semestre deste ano. 

Terra indígena Kaxinawá do Seringai Inde
pendência: composta por dois seringais nativos 
comprados pela Associação dos Seringueiros Kaxi
na wá do Rio Jordão (ASKARJ), entre 1993-94. Esta 
terra, com su perfí ciede 14.750ha,dispõede relatório 
de identificação e delimitação concluído pelo grupo 
técnicoinstitu í do pela Porta ria nº 1.204/93. O proces
so de regularização está na Diretoria de Assuntos 
Fundiá riosdaFUNAI. 

4.1.8 - INDICATIVOS PARA A CRIAÇÃO DE 
NOVAS TERRAS INDÍGENAS 

Nos últimos cinco anos surgiram demandas 
para ore conhecimento e cri ação de duas novas ter
ras indígenasno Estado. Um importante desa fio éo 
deencontrarformaslegaisdereconhecimentodestas 
terras de pretensão in dí ge na que não se enquadram 
no atual procedimento administrativo de regulariza
çãodeterras indígenas, regulamentadopeloDecreto 
rf 1.775/96. 

4."1 .9 - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS 

Existem seis Unidades de Conservação no 
Esta do, sendo duas de Uso lndi reto (Parque Nacional 
da Serra do Divisor e a Estação Ecológica do rio 
Acre), equa trode Uso Oi reto (duas Reservas Extra ti
vistas, uma Fio resta Esta du ai e uma Fio resta Na cio
nal). Estas UC ocupam uma superfície de 2.642.672 
hectares, perfazendo um to tal de 17%da área does
ta do (6% de Uso lndi reto e 11 % de Uso Oi reto). 

As UC jápos suem pia nos d emane jo (exceto a 
ESEC do rio Acre) e/ou pia nos de utilização em di ver
sas fases de implementação, na forma preconizada 
peloZoneamentoEcológico-EconômicodoAcre. 

Como acontece no resto do Bra sil, nas UC de 
Uso lndi reto, observa-se apre sen çade umasig nifica
tiva população humana, sendoomaissignificativoo 
caso do Parque Nacional da Serra do Divisor, com 
522 famílias realizando atividades tradicionaiscomo 
agricultura, pecuana, caça e pesca (SOS 
AMAZÔNIA, 1998). 
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Tabela2-UnidadesdeConservaçãodoEstado 
do Acre. 

Uao Indireto 

1Ml6/111119 SOS.AnlazOnla 

(111911) 

02itW1981 

Sublulal 1 j 1.150.71!4 

U10Dlreto 

Floram Na 173.11311 S- lladlninl 18 21/0M988 CTA(1998) 
dooaldolla 
cauã 

Floresta Na 21.600 Senalllldureira Docnlto ... 
cional do ... ~ 

l~~-'"'l>I 

Flonisla e. 88168 S.jlri 250 07'°2111197 FUNTACl19811) 
tadual do 
Arrtimari 

Reserva Ex 508.188 M. Thliltnalu1go ZW1/1990 CNPT (18119) 
l!a!Mlà ô 
Al1o Juruâ 

........ e. 978.570 '""ª""""'·-· 1:!JD3111190 CNPT(181111l 
lmtMstl Ctli Oulomatd. Sen1 Madu· .. - 19ita.Copjlllll>l.Xopwt ..................... -E. 151.1QU Jordlo a T....aal 08/11/2000 
tratJvtnl Ck 
Alo r ....... .. 
Subtolll 2 UIM.059 

Total 3.046.728 

Fonte: ZEE/AC, 1999. 

5- PROPOSTA PARA CPI: 

5.1 
Di!NCIAS 

ENCAMINHAMENTO DAS PEN-

DAS DISCRIMINATÓRIAS 

ADMINISTRA- TIVAS 

Conforme citamosanteriormente, variasdiscri
minatóriasforamdeflagradas, sóquealgumasnãoti
varam o seu devido reconhecimento, sendo sugeri
daso seu encaminhamento para esfe rajudicial, oque 
não foi concretizado. Isto posto.sugerimos que seja 
retomadocomomedidaprioritáriaoprosseguimento 
desses processos, para que possamos definir gran -
des extensões, como também organizar a situação 
fundiária do Estado, evitando assim, a grilagem de 
terras, e regula rizarosproprietá rioseocu pantesexis
ten tas, que estão sem atenção dopo der publico a dé
cadas. 

5.2-DISCRIMINAÇÃO DO REMANESCENTE 
Nocontextoqueabran geaáreade ju risdiçãodo 

Estado, temos ainda um montante de aproximada
mente 3.500.000,00 ha, que ainda deverá passar por 
estudosdiscriminativos,oquejustificapelosseguin
tesmotivos: 

A - Por se tratar de uma grande extensão de 
área, com registros indefini dos, o que não condiz com 
seus domfnios,podendo resultar na arrecadaçãode 
grandes áreas para União; 

B - Por existir grandes áreas ainda, desabita
das, onde deve mos ter conhecimento de seus do mf
nios, paraquenão possa viraserexplora da indevida
mente,comexploraçãomadeireira. 

C - Para termos o conhecimento de todos os 
domíniospúblicoseprivados,eassimaorganização 
fundiária do Estado, conseqüentemente a parte ca -
das trai acarto rá ria, evitan doassimagri la gemdeter
raspúblicas. 

D-Para que possa mos regularizar os ocu pan
tes existentes, que estão explorando essa região a 
décadas, semterseusdi re itospreservados, ou seja, 
abandona dos e sem condições de serem assis ti dos 
pelopoderpublico. 

lstoposto,conclui-seaextremanecessidadede 
dar-seprosseguimentonasdiscriminatóriasadminis
trativas, de acordo com a Lei nº 6.383176, visando a 
definição ju rí dicadessassituaçõesfundiá rias. 

5.3 CUMPRIMENTO DAS DISCRI-
MINATÓRIAS JUDICIAIS 

Conforme citamosanteriormente, variasdiscri
minatóriasadministrativasforamdeflagradas,sóque 
algumas não tiveram o seu devido reconhecimento, 
sendo sugeri das o seu en caminha men to para esfera 
judicial, oquenãofoicon cretizado. lstoposto, suga ri
mos que seja retomado como medida prioritária o 
prosseguimentodesses processos, para que possa
mosdefinirgran des extensões, comotambémorgani
zar a si tu ação fundiária do Esta do, que ainda é mu i to 
indefinida. 

5.4 - SOLUÇÃO PARA AS ÁREAS SOB 
DOMÍNIO PRIVADO AINDA NÃO DEFINIDO 

ÁREAS QUE PAIRAM DÚVIDAS DE 
DOMÍNIO PRIVADO {fora do bojo da discrimina
tória) 

1) FAZENDA CALIFÓRNIA - Parte do Serin
gai Califórnia, situado no município de Feijó/AC, de 
presumível domínio de Jorge Wolney Atalla, com 
uma área registrada de 427.309 ha, que foi unifica
da aos imóveis Hu ma i tá, Alto Bonito e Pólo Norte. 
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Verificou-seosdocumentosexistentesnoarqui
vo de Divisão de Recursos Fundiários, constatou-se 
que ore feri do imó vai teve sua origem através de es
critura publica de com pra e venda lavra da nas no tas 
do Ta be liãoJosé Ida li no de Paiva, da tadade2-5-35, 
porémsomenteem21 dejane iro de 1.960foilevadaa 
registro no livro 3-A, fls. 34 e 34v, sob o nº 97, por for
ça da escritura de recomposição da sociedade Co
mercial no Cartório de Registrode lmóve is da Comar
ca de Feijó, em desa cor do com que de ter mi na a Lei 
rf 6.015f73de Registros Públicos. 

2) FAZENDA SANTO ANTÔNIO - situada no 
município de Feijó, ma tricu ladaemnomede Neuza 
Pra do de Azevedo, com 248.466, 1 O há, re sul tan te da 
unificação de posses dos Seringais Santo Antônio, 
Progresso e Simpatia. Verificou-se nas pastas do 
acervo da Divisão de Recursos Fundiários, que as 
posses supracitadas se originaram através de carta 
de arrematação registradaasfls.416v a418do livro 
3-A, sob o nº 627, aos de ze nove dias do mês de julho 
de 1933, no Cartório de Registro de lmó veis da Co
marcade Tara uaá/AC. 

3) FAZENDA FOZ DO JURUPARI -situado no 
município de Feijó, de presumível domínio de José 
Cordeiro e Silva com 161.841,3750hecta res, é parte 
integrante do Se rin gal Foz do Ju ru pari, que se ori gi
nou atra vésde 3 (três)títu los definitivos, ex pedi dos 
pelo Governo do Esta do do Amazonas. Oprime iro foi 
expedidoem31-1-1901,com 1.054,5600hecta res,o 
segundo em 13-2-1901,com 1.030,3700hectares eo 
terceiro com 3.516,8830 hectares, perfazendo num 
total de 5.601,8130 hectares expedidos em favorde 
Antonio Tavares Coutinho. Ana li san do o processo de 
rf 54260.000141/98-13 de interesse de Alberto Luiz 
Fran cio e outro, observa mos que o elo do mini ai teve 
sua se qüên eia normal comas expe diçõesdos títulos 
até o Registro rf 341 do livro 3-C, fls. 17 datado de 
25.10.197 4, porém a partir do Registro nº 342 do livro 
3-C fls. 16v 26, datado de 29-10-74, os senhores 
EdmarEid e outros, adquiri ramosseguintesimóve is, 
com dimensãoeorigemdesconhecidos: 1) Palma ri
pé; 2) SantoAnto nio; 3) Veneza; 4) Mira fio res; 5) Por
to San to; 6) Boa Vis ta; 7) Sobradinho; 8) Cruzeiro; 9) 
Pirajá; 1 O) Moaco; 11 )Aracoyaba; 12) Tupanã; 13) 
Ata la ia; 14) Porto Alegre; 15) Maca pá; 16) FozdoJu
rupari; 17) Fortaleza; 18) Pacatuba; 19) Saúde; 20) 
Boa Esperança, que por sua vez procederam a de -
marca çãodoconjunto que adi an tede no minou-se de 
Complexo Seringalístico Foz do Jurupary, com 
543.577 ha (quinhentos e quarenta e três mil, qui
nhentos e setenta e sete hectares), leva do are gis tro 

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Feijó. 

4) SERINGAL CRUZEIRO DO VIZEU -situado 
no município de Porto Walter, de presumível do mf nio 
do Espólio de Vicente Vare la de Almeida, com 8.400 
há (oito mil e quatrocentos hectares). Averiguamos 
que não foi ne nhumtítu lo pelo poderPú bli co, tra tan
do-se de uma sim pies posse, leva da are gis tro in de vi
da mente pelo senhor Vicente Vare la de Almeida, às 
tis. 8v e 9 do li vro 3-C sob o nº 128, aos quatro dias do 
mês de maio de 1918, "oCartóriodaComarcadeFei
jó. Com o falecimentodeste, seus herdeiros não re -
gis tra ram seus quinhões. Somente em 30-6-36, o se
nhor João da Silva Sardi nhaaoadqui rira parte da vi
úva, registrou àsfls. 46v e47 do livro3-Capre sentan
do as sim uma la cu na no elo su ces só rio. 

5) SERINGAIS: PALMIRA, SENEGAL 1 E li, 
SANTA TEREZA E SEM NOME - si tu a dos às mar
gens do rio Laco, no município de Sena Ma du reira, re
gistrado em nome de Raimunda Almeida de Souza, 
com 200.000 ha (duzentos mil hectares). Pra liminar
mente, verificando as pastas de Certidões do acervo 
da Unidade Avançada Alto Purus, constatamos que 
sobre nenhum desses imóveis pesa título definitivo 
expedidopeloPoderPúblico, tratando-sedeumasim
plespos se, levada a Registro indevidamente no livro 
3, tis. 206 a 209 sob os n°• 522, 523 e 524, da ta dos de 
21 de julho de 1943, no Cartório da Comarca de Sena 
Madurei raqueoraseapresentadete rio rado. 

6) GLEBA AJURIMAGUA (Seringai Santa 
Rosa) -situadonomu nicípiodeSena Madurei ra,à 
margem esquerda do Rio Purus, de dominialidade 
presumida de Ode te D' Ávila Júnior com 250.000 ha 
(duzentos e cinqüenta mil hectares). Procedendo 
uma busca nos acervos da Unidade Avançada Alto 
Purus, constatamos que não pesa sobre o referido 
imóvel nenhum título definitivo expedido pelo poder 
público, ape nasconstacerti dões de registros de imó
veis noticiando que o Seringai Santa Rosa originou 
atra vésdo registronº 1.285 do livro 3-B fls. 62v e 63, 
datado de 30-10-1972, sem entretanto mencionar a 
área, mas pelos li mi tas que o mesmo apresenta, se 
pode comprovar a dimensão grilagem. Atualmente, 
comprovamosqueaGlebaficadentr odaáreaarreca
da da de no mi na da de Chand les nº 9 e também su per
pos ta com a Reserva lndígenadoAlto Pu rus; 

7) SERINGAL NOVO MACAPÁ -situado parte 
no município de Sena Madureira e Boca do Acre -
AM, de suposto domínio de Guilherme Ramos Fur
quim, com uma área aproximada de 248.644,80 há 
(duzentos equa rentae oito mil se iscen tosequa renta 
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e quatro hectares eoiten ta ares). Pelas buscas, ape
nas um Registroindevidamenteassentadosem que 
tivesseorigemdomnialemtítulolegitimoindicadona 
lei. 

8) SERINGAL SÃO BRAZ - situadoàmargem 
esquerda do Rio Purus, no mu nicípiodeSena Madu
reira, presumidamente de Falb Saraiva de Farias, 
com 225.000 ha (duzentosevinteecincomilhecta
res). Comprova mosque não pesane nhumtítu lodefi
nitivoexpedidopelo PoderPúblico,oúnicoqueexistia 
era títu lobo liviano,que por sua vez, foicon siderado 
nulo, conforme consta averbação nº R-1-48do livro 2 
tis. 57,da tadode6-10-76. Porém resta somente ave
riguar in loco se realmente existe este quantitativo 
para quepos sa mosarrecadarsu ma riamente, face à 
ine xis tên eia de registro sobre a área. 

9) SERINGAL PORTO BRASIL - situado no 
mu nicípiodeFeijó/AC. lnicialmentepossu ía uma área 
deaproximada mente2.000hecta res, sendoalte rada 
para no exercício de 1994, mediantesentençapara 
72.000 hectares, sem anuên eia do INCRA. 

10) PORTO CARLOS -situadonomunicípiode 
Brasiléia/AC,depropriedadedeTuficMisaelSaadiFi
lho e outros. Inicialmente possuía uma área de 
7 .868,32hecta res, registradanoCartó rio de Registro 
de lmóve is da Comarca de Sra si léia sob onº -Ma tri
cu la 719 livro 28 fls. 240/240V de 23-5-1986. Poste ri
ormente, após recadastramento efetuado pelo 
INCRA, descobriu-se que o imóvel possuía uma área 
de 17. 737 ,5792 hectares, e que os pro pri e tá ri os leva
ram o excedente a registro indevidamente, sem 
anuên eia do INCRA. 

11) FAZENDAMORONGABA -situadanomu
nicípiosdeTarauacá/AC e Envira/AM,nãodiscrimina
da pelo INCRA, onde pairamduvidas quanto ao seu 
domínio,comaproximadamente60.000,00ha. 

12) SANTANA EMPREENDIMENTOS - situado 
no município de Ma re chalTha uma turgo, as margens 
do rio Tejo, de propriedade da empresa Santana 
Empreendimentos,constituídadeváriosseringais, o 
qualfo ramdiscri mi na dos fora do bojo, tendo somente 
oreconhecimentodepartedaárea.Atualmenteestes 
imóveis fazem parte da Reserva Extra ti vis ta do Alto 
Juruá. 

13) FAZENDA NOVO HORIZONTE - situado no 
municípiodeAcrelândia/AC,com54.220,00hectares, 
dedominialidadepresumidadaempresaNAKAMEX 
- Comércio e Exportação de Madeiras Ltda. Origi
nou-se do Se rin gal Por to Luís, o qual teve sua ma tri
cula original arrecadada em discriminatória judicial. 
Foicomprovadotambémquedevidoaograndeexten-

são da área, além de super por com a área arrecada
da, abrange as áreas destina das aos Projetos de Co
lonização Porto Dias, São João do Balanceio,Santo 
Antonio do Peixoto, Cumaru, Pedro Peixoto, Orione 
Redenção. 

RELAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS DA 
UNIÃO 

Segue anexo, relaçãodasáreasarrecadadase 
ma tricu la das em nome da União, com demonstrativo 
desuasdevidasdestinações. 

Valefrisarque, a União poderá transfe rirodomí
niode parte das terras devo lutas a integrar opa tri mô
nio Estadu ai, caso acaso, medi ante termosdecon vê
ni os e se forre que ri do, pré via au diên eia do Conselho 
de Defesa Nacional, porsetra tardeFa ixaFrontei ra. 

5.5 - MODIFICAÇÃO DO REGIME LEGAL DA 
FAIXA DE FRONTEIRA 

A Monarquia re servouodomíniodasterraspú
bli cas da Nação si tu a das na zona de dez léguas de 
largura em toda extensão das fronteiras nacionais, 
tornando-a privativa da defesa do pais, nela devendo 
o Governo estabelecer Colônias Militares e núcleos 
depopulaçãobrasileira. 

Portaldisposição,oGovernolmperialexternava 
seuinteresseemfavoreceraocupaçãodasterrasnas 
regiõesfronteiriças,comomeiodeassegurar asobe
ra nia nacional sobreoterritó rio e manter viva a "fron
teiraviva",mediante apresençadeempreendimentos 
agro pasto risedeco Ionização. 

Com o advento da Re pública houve a ne ces si
da de de se transferir o domínio das terras devolutas 
em favor dos Estados-Federados, cabendo a União 
somente a porção do ter ri tó rio que for in dispensável 
para a defesa das fronteiras, fortificações, constru
ções militares e estradas de ferro federal (art. 64, 
CF/1891). 

Como a mesma Constituição Republica na reco
nheceu, a vigênciadasleisimperiaisnãocolidentes 
com o novo regi me, conclui-se que con ti nu ou em vi
gor a Lei de Terras de 1850, per mane cen do, pois, a 
ta i xa defronte i ra fixa da em dez léguas ou 66 km ao 
longodalinhadivisóriadoslimitesnacionais. 

Arigor,aConstituiçãode1934(art.166)e, 1937 
(art. 165), ta zem reterên eia a ta i xade 100km ade 150 
km, respectivamente, não como domínio da União, 
mas submetendo-seàfiscalização do então Conse
lho Supe riorde Segurança Nacional. 

A partir daí, então, passamos a ter uma faixa 
mais ampla com uma parte (66km) de domínio da 
União e além dessa faixa de 150km de Segurança 
Nacional.Mas,oconceitoelásticodesegurançanaci-
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onal abrangeconteúdo teóricoegeopolíticoquevai 
além dos conflitos regionais ou mundiais. Envolve a 
ocupa çãoter rito ri aljuntoaos limites interna cio na is e 
às ideologias destaca das, mesmodesobe ra nia e de 
proteçãoaosnacionaisaliestabelecidos. 

5.5.1 - TERRAS DEVOLUTAS ESTADUAIS -
FAIXA DE FRONTEIRA 

Isto significa dizer que houve transferência de 
domínio ao teor constitucional, da porção de terras 
devolutaspa tri monia is ou não, antes da União, exce
tuando-se aquela contida nata i xa defrontei ra de 
66km, quepermanecerasobodomínionacional. 

As terras devolutas compreendi das na faixa de 
fronteira entre 66km, e 150km, sofreriam restrição 
quanto ao uso e sua posse, além do exercício do po
derdepo lí cia e defis ca li zaçãoporparteda União, 
como previa a legislação pertinente da época pelo 
Decreto-Lei nº 1.968, de 17-1-1940. 

Ainda, na formado Decreto-Lei nº9.760/46, es
tavam in clu í dos entre os bens imóveis da União: 

a) os terrenos margina is dos rios nava
gá veis, emTerritóriosFederais, se, porqual
quertítulo legítimo, não pertence rema parti
cularidades; 

b) os terrenos marginais de rios e as 
ilhas nestes si tu a das na faixa defrontei ra do 
território na cio nal e nas zonas onde se faça 
sentir a in fluên eia das ma rés; 

c) a porção de terras devolutas gue for 
indispensável paraadefesa dafron te ira, for
tificações, construções militares e estradas 
de ferro federais; 

d) as terras devolutas nos Territórios 
Federais: 

(grifosnossos). 

A Constituição Federal de 1946, em seus arti
gos34, li, tendo deixa do indeter mi na da a medida da 
faixa de fronteira necessária à defesa do país, sub -
sistemas disposições vigentes até que uma lei ordi
nária as mo di fique, de acordo com as exigências da 
defesa nacional. Desapareceu, e isto é incontestá
vel, a fi xaçãoconstitucionalda faixa defrontei ra. 

Sabe-se que a Constituição Democrata de 
1946, remeteàlegis lação infra constitucional, omis
terdeespecificarasáreasouzonasindis pensá ve isà 

defesa Nacional que poderiam ser a faixa de 
fronteira ou qualquer outra porçãodoterritó rio: 

Neste senti do, com a edição da Lei nº 2.597, de 
12-9-55, veio ti xar a zona in dispensável à de tesa do 
país a ta ixa interna de 150kmde largura, para le laà li-

nhadivisó riadoterritó rio nacional, ca bendoà União 
suademarcação. 

No entanto, a CF/46, não se refere somente à 
defesa da fronteira e sim, qua isqueráre as in dispen
sáveis à de tesa nacional em todo o ter ri tório onde "a 
lei especifica ráaszonas indispen sá ve isàdefesana
cional". 

Esse ca rá terge ralde defesa nacional, não retira 
a norma estabelecida inconcreto, de que todas as 
terras devo lutas situa das na faixa defrontei ra de 150 
kmdelargu ra são dedo míniodaUnião, indicada pela 
Lei nº 2.597/55. 

Também in te re-se que não são ter rasde vo lutas 
nessa FF, aque lasque já se incorpora ramaodomínio 
privado, na forma da legislação federal, aplicada à 
época, no Acre: Decreto nº 10.105/1 913 e art. 52 do 
Decreto-Leinº 9.760/46. 

Tanto é certo que, por ocasião do Decreto rf 
10.105, de 5-3-191 3, que havia aprova do o novo re
gula mentodeterrasdevolutasfede ra is, estava volta
do apenas às "situações no Território Federal do 
Acre", isto porque, essa área anexada por Tratados 
Interna cio na is (Peru e Bolívia), não constava no elen
co do art. 64, da CF/1891: " ... cabendo à União so -
mente a porção de território que for indispensável 
para a defesa das fronteiras, fortificações, constru
ções militares e estradasdefer rote dera is". 

Em resumo, ainda que não seja bem público, a 
ta ixadefronte i racontémterras públicas eprivadasou 
parti cu lares ede pro pri e da de da União, somente, as 
terrasdevolutas. 

No entanto as terras particulares existentes 
nessafa ixasotrem uma sé riede restriçõesesta bele
cidas em lei, em benefício da segurança nacional. 
Das terras pú bli caspo d em-se desta caras devo lutas 
perten centesà União, viaprocedimentodiscrimi na tó
rio administra tivooujudicial(Lei nº 6.383/76). 

A CF/67, em seu art. 91, §único, diz, por igual, 
que lei especificará as áreas indispensáveisà segu
rança nacional, e, remetia à legis laçãoordi ná ria sua 
definição, permanecendo a faixa de fronteira de 
150km, inclu indoen treosbensda União aporçãode 
terras devo lutas indispensáve isàdefe sanacionalou 
essencial ao seu desenvolvimento econômico (art. 
42, 1). 

As restrições ao uso e ali e nação das áreas si tu
a dasna fa ixadetronte i raeramesta be lecidaspela Lei 
rf 6.634, de 2-5-79, regulamentada pelo Decreto rf 
96.064, de 26-8-80, a qual, por sua vez, revogara a 
Lei nº 2.597/55 e consideravacomo indispensável à 
Se gu rança Nacional a ta i xa de terra de 150km de lar-
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gura, paralela à linha divisória terrestre do território 
nacional, que sera designadacomofaixadefrontei
ra". 

No entanto, a CF/88 em seu art. 20, § 2°, de ter
mina que a faixa de até 150km de largura, ao longo 
das fronteiras, écon siderada funda mentalparadefe
sadoterritó rio nacional, e sua ocupação e utilização 
serão regula das em lei. (gritos nosso). 

Imprime total modificação à cláusula de segu
rançanacionaleadotaoconceitodedefesanacional: 
"assuntosrelacionadoscomasoberanianacionalea 
defesa do Estado democrático"; na CF/88 delimita 
umafaixadefronteira de até 150km (art. 20, § 2º); e 
com peteaoCon se lho de Defesa Nacional, entreou
trostemasre metidos, ade proporoscrité riosecon di
çõesde uti lizaçãodeáreasindispensáveisàsegu ran
ça e sobre o seu efetivo uso, especialmente.na FF, 
acrescentando as relacionadasà preservação e ex -
pio ração dos recursos natura is (art. 91, Ili). 

Dai, a conclusão que a Lei nº 6.634/79, en con
tra-se REVOGADA, ou, ao menos nas disposições 
em contrário à Carta Po lítica. Outra não é, a opinião 
de Ma ria SylviaZanel la De Pi etro, de que, sob certos 
aspectos, a Lei nº 6.634n9 precisará ser adapta da à 
nova Cons ti tu ição. (in DireitoAdministrativo, pg. 379, 
3ª ed. Ed. Atlas, SP-93). 

Ademais, segundo admiti-se que, somente por 
lei complementar, poder-se-ia cogitar a União em 
delimitar o seu domínio na faixa defrontei ra, e, não 
por leiordináriageral, como vigia a Lei nº 6.634n9, 
por não se adaptar às exi gên ci as do§ 2°, do art. 20, 
da CF/88, além de atin giro in teres se federativo e dos 
Estados. 

Trata-se a lei com pie men tarde uma permissão 
constitucional,consoante,aqual,certosassuntosde 
âmbito da lei Ma i orsão objeto de elucidação, através 
de norma adicionada à Carta Constitucional. Pode 
versar sobre varia dos tópicos in ser tos na Lei Funda
men tal, sem ca rá termo dif i ca dor, motivo es pe ci ai que 
adis tin gue da emenda. 

Jáa leiordiná riage ralvisa aorganizaçãode ins
tituto jurídico, dentro das limitações traçadas na Lei 
Maior, constituindo regrage ral edita da pelo Legisla ti
vo e publicada após a sanção do Executivo. (in Do 
processolegislativo, pg. 90/92, Cã ma ra dos Deputa
dos, Bra sf lia-72). 

Con sis teo princípio do esta do Federal, ométo
do de di vi dirou mesmo comparti lharospode res, de 
modo que os governos centrai e regi o na is, cada uma 
dentro de sua este ra, coordena dos e in de pendentes. 

A rigor, a atual carta política, denominada de 
"Constituição cidadã", pelo saudoso deputado Ulis
sesGu ima rãas, PresidentedoCongressoConstitu in
te, ao proclamar em 5-10-1988, no NOVO PACTO 
FEDERATIVO, so braba ses po lfticasedemo cráticas 
eparticipativas,senão,dispôsdeelementosintrínse
cos inovado reseadota uma repartição de com petên
cias. 

Por isso, com pra en de-se dentro do assunto, es
pe ci ai mente da faixa defrontei ra, na qual a CF/88 de
dica ênfase conforme o artigo 20, § 2º, ao es ti pu Iara 
faixa de até 150Km considerada fundamental para 
defesadoterritório, esuaocu paçãoe utilização serão 
reguladasemlei. 

E além de con siderar as terras devolutas in dis
pensáveis à defesa das fronteiras definidas em 1ªi._ 
como de do mínioda União, remete ao cri ado Con se
lhode Defesa Na cio nal,com petên ciaoriginária "para 
pro poroscrité ri osecondi çõesde utilização de áreas 
indispensáveis à segurança do território nacional e 
opi narso bre seu efetivo uso, especialmente.nafaixa 
defrontei ra e nas re la cio na das com a pra serva ção e 
a expio ração dos recursos natura isdequalquertipo". 
(art. 91, Ili, da CF/88). 

Otextoconstitucionalaosubstituiracláusulade 
SEGURANÇA NACIONAL, sempre adotado pela Re
pública eadiciona do pelo Governo Mi li tarde conte ú
do sócio-ideológico, pela de DEFESA NACIONAL, re
lativa exclusivamente a soberania nacional (defesa 
externa) ea defesa do Estado de mo crá tico, na prá ti
ca, manteveosmesmostópicosrestritivosenfocados 
no regi me de exceção, com a ma nu tenção da FF de 
150KM, ao domínio da União, em detrimento dos 
EstadosFederados. 

5.5.2 - ASPECTO DA FAIXA DE FRONTEIRA 
- TERRITÓRIO FEDERAL - TERRAS DEVOLUTAS 

Antes da vigência da CF/34 considerava-se 
comofa ixadefronte ira aparte internade66kmapar
tir das zonas li mí tro f es com os pa r ses vizinhos. 

Com o advento da Carta de 1934 essa faixa 
alargou-se para 1 OOkm, assim permanecendo até a 
CF/37, que, por sua vez, ampliou-apara 150km, ex
tensão mantida pela Cons ti tu i ção de 1988. 

Assim, as terras devolutas si tu a das na ta i xa de 
66km sempre pertenceram à União, ocorre, porém 
queaque las loca lizadasnafa ixaentre66kme 150km 
somente passa ramaodomínio federal por força da 
Lei nº 2.597, de 12-9-55, ao regula men taroarti go 
180, § 1ºdaCF/46, sendo certo que, as concessões 
feitas pelos Estados nessa faixa até aquela data, 
eramdecompetênciaexclusivadestes, com prévio 
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assentimentodoentãoConselhodeSegurançaNacio
nal. 

Percebe-se que o Acre fora erigido em Esta
do-Membro, na vigência da Carta Política de 46, 
quan dó as sim estava disciplina da a faixa defrontei ra, 
do teor do parecer PR nº 1.848/72, da Consulto
ria-Geral da República,acerca da consulta de inter
pretação do art. 5° da Lei nº 4.497, de 1966, como a 
seguir: 

"7. A Carta de 1937 apenas ampliou a 
zona de se gu rança na cio na/ para 150km su
jeitando-a às limitações no uso da proprie
dade, sem contudo, alterar o domínio das 
terrasnelascompreendidas. 

Essa situação permaneceu depois do 
advento da Constituição de 46, ou seja, ao 
longo das fronteiras terrestres do país con ti
nuaramexistindo duas faixas distintas:uma, 
de 66km, de no mi na da defrontei ra dentro da 
qual as terras devo /u tas pertenciam à União; 
e, outra de 150km (compreendi da a que la de 
66km) chamada zona indispensável à defe
sa do País, na qual o exercíciododireitode 
propriedade sofria /imitações, por motivos 
desegurançanacional." 

Não deixo de assistir igualmente, que o Esta do 
do Acre jamais outorgara quaisquer títulos de alie
nação ou concessão de terras na faixa defrontei ra, 
em razão de sua peculiar natureza jurídica de enti
da deter rito ri alfe de ral. Poisqua seque toda área de
limitada estadual encontra-se inserida dentro da fa i
xa de fronteira, portanto to das as áreas públicas ali 
encontradas pertencem ao domínio da União, antes 
e depois de mudança de Ter ri tório Federal. 

Como se sabe, as terrasdevolutassituadasna 
fa i xade66kmsempretive ramdomínio nacional, mas, 
aquelas loca lizadasnafaixa internaentre66kme 150 
Km somente passaram ao domínio federal após a Lei 
rf 2.597, de 12-9-55, queregu lamentou a CF/46, sen
do certo que, os Estados sem pra procede ramalie na
ções e concessões de terras, naquele período, sem o 
assentimento do Conselho de Se gu rança Na cio na 1 e 
acima dos limitesdeáreas estabelecidos: art. 166, da 
CF/34; art. 165, da CF/37 e art. 180/46 e Lei nº 
2.597/55. 

Para re solverasinterfe rên cias estadua isnafa i
xa de fronteira a União propôs o instrumento legal 
para RATIFICAÇÃOdasali enaçõeseconcessõesfe i
tas pelos Esta dos, na for ma do art. 5°, § 1 º,do De ere
to-Lei nº 4.497, de6-4-66: "E o PoderExecutivoauto
rizadoa ra tificarasali e nações econces sões jáfe itas 

pelos Esta dos na Fa ixadeFronte ira, seentenderque 
secoadu namcom osob jetivosdo Esta tu toda Terra". 

Em razão des saori entação, o Governo Federal 
divulgou o Decreto-Leinº 1.414, de 18-8-75 e res pec
tivo Decreto-Regulamento nº 76.694, de 28-11-75, 
dispondo só bre o processo dera ti fica ção das ali e na
ções e concessões de terras devolutas na faixa de 
fronteira realiza das pelos Esta dos, face a sua ina pli
cação até os dias atuais por Medida Provisória rf 
1 .803-5, da ta da de 20-5-99, reedita da, veio esta be le
cer o prazo de dois anos, conta dos a partir de 1 º-1-99, 
paraqueodetentordetítu Iode alie nação ou conces
são deterrasde vo lutasobte nha o termo ratifica dor e 
as simad qui rir pie nava lida de como doeu mentohá bil 
outorgado pela União. 

Destaca-se que, as sucessivas Constituições 
Nacionais, emborativessem restringido sob o poder 
de fiscalização, qua isquerali ena çõesoucon ces sões 
de terras, aoderredorda fa i xadefronte ira, submeten
do-as aos li mitescons titucio na iseaocrivodo Con se
lhodeSegu rança Nacional, os Estados usufru f ramde 
seu patrimônio de terras, sem as devidas cautelas 
mantidasnalegislaçãofederal. 

Vale desta carquea Lei nº 2.597, de 12-9-55, ao 
regulamentar a CF/46 (art. 180, § 1°), de ela rou como 
área in d is pensá velà segurança nacional; afa i xade 
150 Km ao longodasfronteiras.Asterrasdevolutas 
passa rama in clu ir-se entre os bens da União ( revoga
da pela Lei nº 6.634/79, mantendo ames ma faixa de 
fronteira de 150km). 

Pela mesma razão, também as terras devo lutas 
compreendidas na faixa de 1 OOkm de largura em 
cada ladodoeixoderodovi asna Amazônia Legal, de 
acordo como Decreto-Leinº 1.164/71, revogadopelo 
Decreto-Leinº 2.375, de 24-11-87. 

No entanto, o Território Federal do Acre, ab ini
tio, afirmação da nacionalidade, foi incorporado por 
Tratadolnternacional,comoparteintegrantedocorpo 
nacional, ou da própria Nação Brasileira. 

Ao contrário dos demais Territórios Federais 
continentais e um insular (Fernando de Noronha), 
destaca dos de Esta dos em 1943, ainda por previ são 
cons ti tu cio nal e vi gentes as respectivas leis de terras 
estaduais,excepcionando-se, como sempre, a faixa 
defrontei rade66km, esta dedo mí nio da União, pos
teriormente, amplia da para o li mi te de 150km. 

É o caso do Acre, que de Território Fede ralao 
passar à categoria de Estado, absorveu todos os 
bens moveis e imóveis antespertencentes à União, 
inclusive as terras devolutas, a exemplo do ocorrido 
com os de ma is Esta dos, na CF/1891. Mas como per-
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maneciaadstritoemre lação atai xadefronte ira de li
mita da em 150km, o Esta do do Acre, por isso mas mo, 
não possui do mf niodeseuterritó rio (terras devo lutas 
estaduais). 

5.5.3 - TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DE 
TERRAS DEVOLUTAS FEDERAIS 

Após estas considerações gerais colocar pro
postademodificaçãodoslimitesdafaixadefronteira, 
porpermissãolegaleconstitucional,eassim,opatro
cfnio de transferência parcial de terras devolutas te -
deraisaodomfnioestadual. 

Em sfn te se, no âmbito do Governo Federal po
de rãosercon forma dasascircuns tancias ju rf dicas, a 
seguir, para um conhecimento mútuo entre as partes 
federadas que se aproximam e se unem neste mo -
manto. 

A-permanên eia sob do mínioda União de por
ção de terras devolutas tida como in dispensá vai para 
defesa da Fronteira, na ta i xade66km: 

B-AtendenteaoPactoFederativoresultanteda 
CF/88eaoconceitoestritodedefesanacional,ainda, 
com a admitida revogação da Lei nº 6.634/79, 
abriu-seaoportu nidadedemodificaçãodo status ju
rí dicoda fa ixadefronte ira, ao limite DE ATÉ 150km, 
a serdefi nido em lei, nos ter mos do art. 20, li,§ 2° ele 
ao art. 91, Ili, da Lei Fundamental. 

C - Nada poderia demonstrar maior interesse 
aosdemaisEstadosFederadosfronteiriçosinclusive 
para a questão acreana, do que a incorporação ao 
domfnioestadualdeporçãodeterradevolutapresen
tena ta ixadefronte ira in termédiacompreen dida en
tre 66km e 150km; 

D- Não se trata de ca su ís mo, por isso mas mo, 
maistransfe rência relativadopa tri môniodevo luto fe
de ral, mantido-sedomínio exclu sivoda União, nata i
xaprime ira internade66km, convoca da desde a épo
ca imperial, (1850), ainda,acrescidadelimitações le
gais a serem estabelecidas para a alienação e con -
cessão na área liberada. 

5.6 RETOMADA DAS OCUPAÇÕES 
IRREGULARES NAS ÁREAS DA REFORMA 
AGRÁRIA 

A Su pe rin ten dên eia Regional do Incra, no Esta
do do Acre, administra 63 Pro jetosde Assentamento, 
comaproximadamente15.766famílias,emumpouco 
mais de 1.500.000ha. Segundo ore lató rio da "Opera
ção Cole ta de Da dos Si pra 2000", pro mo vi da pela Au
tarquia, foramidentificadosnosProjetos 1.292parce
lasocu padaspornão beneficiá rios da Reforma Agrá
ria. As ocupações irregulares se acentuam, pela or -
dem: Projeto de Colonização Pedro Peixoto (300), 

Projeto de Assentamento Benfica (157), Projeto de 
Colonização Quixadá (157), Projeto de Colonização 
Humaitá (103), Projeto de Assentamento Caquetá 
(66). 

Um caso exemplarmereceaquisermenciona
do: O Projeto Benfica. O seringai BenficaouCascodo 
Benfica, com uma área de 5.127 hectares, situado 
nos Municípios de Rio BrancoeSenadorGuiomard, 
pertencia a Tu fie Assmar e outros, tendo sido objeto 
de desapropriação por interesse social para fins de 
ReformaAgrá ria no ano de 1991. Alise ria instala doo 
PABenficasobconduçãodo Incra, visandoaoassen
tamentode450 parca le iros, beneficiá rios do Progra
ma de Refor ma Agrária. Dada a sua pro xi mi da de aos 
núcleos urbanos, especialmente da capital, aconte
ce ram ocu pa ções ile g r ti mas, na maior par te das ve
zes, por políticos, empresários, comerciantes, sem 
qualquer prévia autoriza çãodo Incra e seconstitu em 
emocu pantesdeterraspú blicas,afetadasaoas sen
tamento de trabalhadores sem-terra. Aí edificaram 
mansões, chácaras com piscinas, restaurantes, fa
zendas, num ato acintoso, tendo merecido inclusive 
recentemente, duras críticas do Ministro Raul Jung -
mann. Em visto ria rural,o Incra consta touapresença 
de cerca de 157 situações de posses constituídas 
apósaediçãodoDecretoExpropriatório,criandositu
ações irregulares porbeneficiarempessoasfí si case 
até ju rf dicas, semqualqueram paro legal. 

Diante deste fato, o Incra intentou ação re ivin di
ca tó ria pe ranteaJusti ça Federal no ano de 93/94, jul
gadaprocedenteempri me ira instância, contra cerca 
de 40ocu pantes, semtftu lo, para recuperaras terras 
irregularmente detidas. Mais recentemente, o Incra 
ajuizou cerca de dezenove ações reivindicatórias e 
estáemcursomaisquarentaprocedimentosjudiciais 
pararetomadadaspossespertencentesaumpúblico 
que não ne ces si ta de terras. Pior ainda, às cus tas de 
terrasdesapropriadasparafinsde reforma agrária. t: 
um ela ro exem pio de que os ins tru men tos lega is de 
desa pro priaçãoporin te ressesocial, podemserutili
zados para beneficiar os antigos proprietários, bem 
como,depossesilegftimasenãoaosdestinatáriosda 
distribu içãodaterra. 

Esta si tu ação nos Projeto de Assentamento do 
Incra, no Estado do Acre, é um Fato e, aomesmotem
po, um problema que requer o encaminhamento de 
umasolução,poisadestinaçãodasterras,administra
tivas pela Autarquia, deve ser, priori ta ria mente, para 
beneficiáriosdaReformaAgrária,segundodisciplina 
a legislação. 

Daí, aso luçãoparaas irregu la rida desencontra
das é a promoção da re integração de posse das par-
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celas ocupadas por não beneficiários da reforma 
Agrária, com indenizaçãodasbenfeito ri as úte ise ne
cessárias, na qui loquecou ber. Assim manda a lei. Do 
contrário, a destinação das terras para a Reforma 
Agrária, arrecadadas ou desapropriadas, desvir
tua-se dos princípios constitucionais, que destinam 
expressamente áreas desapropriadas por interesse 
social para fins de Reforma Agráriaaosagricultores 
sem terras.a não serquesemodifiquea fina lida dedo 
institutodedesa propriação para reformaagrá ria. Re
comenda-se ao Incra , como órgão condutor da Re
for ma Agrária, a eleição de áreas propícias e viáveis 
de concentração de produtores rurais em condições 
de produção, comercialização e acesso asaúde e 
educação e não opa trocíniode áreas extra ma mente 
distantes e desprovidasdecondiçõesreaisparaga
rantiro êxito de um pro jetode assentamento. 

Recomenda-se, ainda, após, a em is são de pos
se nos imóveis desapropria dos, ação imedi a ta vi san
doaoassentamentodosparce lei rosprevia mentese
leciona dos, em razãodequeademo rapara implanta
ção dos Projeto de Refor ma Agrária conduz a ocupa
ção desordena da por terceiros e até trans te rên eia de 
direitospossessórios. 

b) Ti tu laçãodosimóve is-Controlados be nefi
ciários 

AconstituiçãoFederalestabelece: 

"Art. 189. Os beneficiários da distribui
ção de imóveis rurais pela reforma agrária 
receberão títulos de domínio ou de conces
são de uso, inegociáveis pelo prazo de dez 
anos. 

Parágrafo único: O título de domínio e 
a concessão de uso serão con fe ri dos ao ho
mem ou a mulher, ou a ambos, indepen
dentemente do estado civil, nos termos e 
condições previs tos em lei." 

A CP 1 constatou nas Au diên ci as Públicas, prin
cipalmente aquela realizadana cidade de Rio Bran -
co Acre, o fato de vários depoentes abordarem a 
questão da reconcentração ou remembramento de 
áreas das parcelas encontradasnosprojetosdeas
sentamento, sejam "pelasimples posse ou regular
menteregistradosemcartórios. 

Esse remembramento/reconcentração acabam 
gerando novoslatifúndios ou grandespropriedades, 
na maio ria das vezes impro dutivasdentrodos limites 
de pro jetosde reformaagrá ria, d eco Ionização, ouso
bre áreas onde foram regularizados pequenos agri -
cultores. 

Dessa forma, restoudemonstradoquemilha res 
defamíli as, que já receberam umaparce la em pro ja
tos ou teve sua área regularizada, ou seja, já foram 
beneficiadas pela política de distribuição de terras, 
transferi ramsuas pos sesoutítu los dedo mínio, e pas
saram a engrossar as listas dos sem terra, buscando 
recebernovaparce la emoutroassen tamento. Porou
tro lado, o projeto de assentamentoou de coloniza
ção, empoucotempoficatotalmentedesfigu rado e, 
sem asfamíli as, sem asparce las (propri edadesfami
liares) se torna um novo imóvel, voltando asar, ou 
passando a conter, dentro do seus limites uma ou vá
ri asgrandespro pri e da des improdutivas, as quais ne
cessitarão de nova intervenção governamental, vi
sandqre incorpo rá-lasao patrimôniopúblicoviade sa
pro pri ação ou comprando-as para atender a de man
da dos trabalha dores rurais. 

Assim, porfaltade escla recimentes, educação e 
conscientizaçãodosbeneficiáriosdos programasde 
reforma agrária e pela inexistência contro leefisca li
za ção por parte dos órgãos res pon sá veis em relação 
às terras e aos projetos criados, os parceleiros, da -
sestimu lados, vendemsuasparcelas, na maio ria das 
vezes, a nãobe neficiá rios da reformaagrá ria eserna 
anuência do Incra. Dessa forma, surgeocírcu lo vicio
so, em que se adquire novamente as áreas, ou tem de 
demandar judicialmente com os novos adquirentes 
por longos anos para reavê-las. O certo, é que acaba 
por criamo vos pro jetosdeas senta men to, novo par
celamentoeassentamentodenovasfamíliasemáre
as, onde há pou cotem poatrásha via sidoadotadaa 
mesmaprovidência. 

Além dos recursos financeiros despendidos 
para aso lu ção domes mo problema, que vem setor
nandocí clico, permanecendo essassitu ações nãose 
conseguirá fazer are for ma agrária no Brasil e mui to 
menos resolver os problemas da regularização fun -
diária e pro moveracorretadestinaçãodasterras pú
blicas, pois essa prática atuai favorece a grilagem e 
asocupaçõesirregulares. 

Portanto, o correto, principalmente na região 
Ama zô nica, se ria adotar, como uma das tentativas de 
solução do problema, a adoção somente da con ces
são de uso das terras, estabelecendo nestes docu
mentos, que se rãotransfe ri veis, somenteviao Incra e 
exclusivamente para beneficiá rio da reformaagrá ria, 
que venham a residir na área e se comprometam a 
darcontinuidadeàexploraçãodaparceladeformafa
miliar. 

Ressalvar-se-ia, quequalquerposse, benfe ito ri
as, ou documento particu larfirma dopelobe neficiá rio 
emfa vordeterce i ros, sem a prévia e expressa auto ri-
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zação do Incra não terá nenhuma validade jurídica, 
sendo considerada nestas circunstâncias, injusta a 
possedoterceiro,nãoseindenizandoasbenfeitorias 
poreleerigidasetampoucoaquelasacasoedificadas 
pelo antecessor, as quais passarão, sem qualquer 
formalidade a integrar o domínio público, sem qual -
quer ônus. Se existir do cu manto parti cu lar, este será 
considerado nulo de pie nodi re ito. A reto ma da de áre
as, acaso ocupa das em confronto comes sas de ter
minações, será independentedenotificaçãoou inter
pelação judicial, bastando ser baixadaaportariado 
lncraanu lan doaconcessãode uso, mediante o pro
cesso administrativo competente, para emissão na 
possedaparcelacorrespondente. 

Para tanto, em termos lega is esta forma detitu
laçãopode rá ser adotada. Eisqueaconstitu içãoofe
re ceaalterna tiva, ou seja " ... tftu losdedomíniooude 
concessão de uso". Contudo, será ne cessá rio pro por 
umaemendaconstitucionalobjetivandoalterarotexto 
do art. 189, retirando-se as ex pressões " ... pelo prazo 
de dez anos.", caso pre vale ça a tese para não ti tu lar 
deformaalgumaemdefinitivo. 

Poroutrolado, poder-se-iaestipu larqueatitu la
ção definitiva,somenteocorreriaparaosdetentores 
deconces são de uso, que estives sem re sidin doe ex
pio ran docomasuafamília na área recebi da, após de
corri dos no mínimo dez anos do recebimento do do
cumento. Não podendosercu mu ladonestetempoo 
do antecessor quando houver transferência, ainda 
que autorizada pelo Incra, e ainda que seja causa 
mortis. Até porque, nes tasca sos, serão cancela das 
as concessões anteriores e expedidas outras, cujo 
prazo de dez anos, começará afluir somente a partir 
dadatadeexpediçãodesteúltimodocumento. 

Acresceria ainda, que as mesmas condições e 
os mesmos prazos seriam exigi dos para a outorga do 
tf tu Iode do mínio,cujoprazo dedezanoscome ça ria a 
con tarapartirdoseu recebi manto, ter minando como 
cumprimento, integral de todasascláusulaspactua
das, não com pu tan do, obviamente, o tempo da con
ces sãode uso. Ressaltandoqueascláu sulas resolu
tivas devem constar dos atos registra is do tf tu lo e a 
baixa dessas cláusulas no registro de imóveis, so -
mente ocorrerá com a autorização, em que expressa
men te seja declara da que transcorreu o prazo e foram 
cumpri dos to dos os ter mos do contra to, sob pena de 
nulidade. 

Com essas medidas, seriam desestimulados 
tanto o vendedor quanto o comprador, este porque 
não te rianenhu ma vantagemfinance iranatransação 
irregular e aquele porque teriaseu nome inscrito no 
ca das tro do Incra (Si pra) e não po de ria mais ser be -

neficiadoemnenhumpro jato. Se riadeocuparaster
ras públicas de forma legal e fiscalizada por órgãos 
federais,estaduaisemunicipais.Propiciariaodesen
volvimento da re gião, sem agres sões uma for ma de 
combatera grilagem eaocu paçãoirregu lar de terras 
públicas. Estas medidas, dependemtambémdealte
ração do textoconstitucionaledalegislaçãocorres
pondente,sabendoqueemboranuncautilizado,exis
te o dispo si ti vo que pode ser aplica do às terras pú bli
cas patrimoniais e constante do art. 14 da Lei nº 
4.947/66, que dispõe: 

"Fica o lbra (atual Incra) autorizado a 
permitir, a título precário, nas áreas pionei
ras do País, a utilização de terras públicas, 
sob qualquer das for mas de uso temporário 
previstas na Lei nº 4.504, de 30 de novem
bro de 1.964, e a promoversuaprogressiva 
adaptaçãoasnormasestabelecidasnarefe
ridaLei." 

Como esta lei foi edita da após a Lei nº 4.504/64 
(E .T.), o dispositivo cita do dá uma nova redação ao§ 
12doart. 10 do Esta tu toda Terra. Sa ben dotam bém, 
que atuai mente a MP 2.109-52/01, ai tera o Esta tu to 
da Terra e cria o Programa de Arrendamento Rural 
emterrasparticulares.Medidaquepoderiaseresten
dida também as áreas públicas patrimoniais, dentro 
do espírito da lei e incluindo também o instituto da 
parceria, cujas atividades e modelos de exploração 
para cada áreaseriam previamente definidos, em 
conjunto com os diversos setores do poder público 
emtodasasesfe ras. 

e) Remembramento/reconcentração das áreas 
deprojetos 

O fenômeno do remembramento/reconcentra
ção das áreas de parca las, consta ta dos nos projetos 
de assentamento, de colonização, ou mesmo nosca
sosdecorren tesde regula rizaçãofundiá ria ata vorde 
pequenosocupantesdeterraspúblicas,temocorrido, 
também portal ta dele gis lação proibindo esta prática, 
quearigorencontrarespaldolegalnalegislaçãocivil, 
eis que, noâmbitododi re itoad ministra tivoeagrá rio a 
questão não tem me recidodestaque. 

Porém, a partir da constatação pela CPI deste 
fato, as análises ainda que superficiais da questão, 
de ixatrans pa recerque a pratica é alta mentepre judi
cialaosinteressespúblicos, poisosinvestimentosfei
tos as cus tas doerá rio, visando a be ne ti ci ar mi lha res 
de ta mí li as, acabam servindo apenas paraau men tar 
opa tri mô nio de uma ou duas pessoas, in clu si ve pes
soas jurídicas, em que se vislumbra na maioria das 
vezes, ocla ro locu pie ta men to destes(as), onde oca-
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rá terdo inte ressemeramentepessoal/individual, con
frontao fia grante pre ju ízoaoco letivo/social. 

Assim, como na maio ria das vezes, os remem
bramentos ocorremapósotitu lado/beneficiá rio/ven
de dortercum pri do a selá u su las re so lu tivas esta be le
ci das no contra to e após transcorri doso prazo previs
to para transferência, configu randoassim, em princí
pio, atos legalmente respaldados. Recomendável 
portanto, se ria a in troduçãodedis positivo legalespe
cífico, proibindo esta prática, oqualpo de ria serintro
du zido num pro jetode lei, ou no Pro jetodeConversão 
da MP nº 2.109/01, o certoéquedeveráintegraros 
de ma isdispositivosda Lei nºB.629/93, sabendo que 
a forma mais correta em termos sistematizados, se ria 
in tro du zir o§ 8º ao art. 18 da lei, com a redação da 
MP, texto que abaixo é in di cadocomo sugestão. 

"É vedadooremembramentodeáreas 
tituladas pelo Incra, sem prévia autorização 
da Autarquia, condicionada a apresentação 
de projeto de exploração nos termos legais, 
aser ana li sadopeloÓrgãoedemais enti da
das, que aseu critério, devam ser previa
menteconsultadas. 

§ 1 º - O imóvel resultante do remem
bramento, deverá cumprir, integralmente, os 
requisitos estabelecidos em lei para o regu
lar cumprimento da função social, e estar 
classificado no cadastro de imóveis rurais 
como produtivo, no prazo má xi mo de 5 (cin
co) anos, sob pena de reversão da área to -
talremembradaaopatrimôniopúblico. 

§ 2º - São nu los E sem nenhum efeito 
jurídico, quaisquer atos relacionados a es
crituras públicas, ou registros do imóvel re
mem brado, sem ob servân eia do dispos to no 
caput deste artigo, podendo os autoresse
rem responsabilizados nas esferas adminis
tra tiva, civil e penal. 

Obviamente, muitas discussões e estudos ain
daserão acrescidos sobre o tema, o certo é que as 
idéias estão coloca das para os debatas na busca da 
melhor solução para os problemas detectados pela 
CPI, esta é asua missão agir e não se omitir. 

5.7 - CRIAÇÃO DA OUVIDORIA AGRÁRIA 
ESTADUAL . 

O tema da gri la gem de terras públicas na Ama -
zônia Legal reporta-nosaocupaçãodesordenadae 
apreensão ilegítima de terras devolutas estaduais 
e/ou federa is. 

As posses esta be le ci das portra ba lha dores ru
rais, pequenos produtores e seringueiros (no Acre), 
sobre terras devolutas indevidamente incorporadas 
aodomínioparticular,constituicomplicadoradicional 
de permanente tensão so ci ai no campo de conflitos 
agrários, espalhadosemtodoterritórioacreano. Se 
resta dúvida ao direito de propriedade exercido em 
parte das terras acre a nas mas ocorri do por suporte 
"títulos legítimos" levado a registro imobiliário, inibe 
uma ação governamental de se levar solução aos 
ocupantesameaçadossobameaçasdeexpulsão,as 
vezes, das próprias terras públicas transladadas ao 
domínioprivado. 

O Esta do e a União não podem recusar le gis la
ção adequa da a essas im posições, tanto mais que o 
direito cada dia lhes reserva maisacentu a do in teres
se so ci ai sobre o domínio de terras, de tal modo que 
as próprias propriedades particulares trazem em si 
inalienáveisressalvasdessedomínioprimário,como 
produtivida dee sua função social. 

Além dos mecanismos legais de reivindicação 
do do mf nio de terras devo lutas apressa dasporparti
culares no âmbito do Poder Judiciário, por meio de 
competentes ritos contenciosos, é a expressão de 
umacâma ra pú blicaondeosocu pantesaqualquerti
tu lo possam ser ou vi dos. Mas, não bastam ser ano ta
dos oure ela ma dos, mas uma sa tis fação presente aos 
destinos de suas posses. 

Daí que se buscará através de negociaÇão de 
medidasalternativasaspreventivasparasoluçãoami
gá veldoscon flitosagrá rios. lnclu sivedetectando-se 
suas raízes na zona rural e aqueles refie xi vos da área 
urba na e o desenvolvimento de um convívio so li dá rio 
entre ocupantes e detentores de imóveis rurais. 
Estassituaçõesdeantagonismo,explícitooupotenci
al, demandam providênciasdo PoderPú blicoapro
criar entendimento e promoção de acesso a terra, 
para cumprimento de ações previs tas nas po líticas de 
Reforma Agrária. 

Com isso surge a im portân eia do diálogo e da 
negociação como forma de dirimir os conflitos no 
meio ru ralnoâmbitoextrajudici ai, que permitam a ga
rantia e se gu rança dos envolvi dos, bem como a de
mo era ti za ção da pro pri eda de ea paz nocam po. 

Desse modo, a CPI da grilagem de terras pú bli
cas, submeteacriaçãoda Ouvido riaAgrá ria Estadu
al, a ex em pio da iniciativa pa tro ci na da pelos Esta dos 
do Mato Gros sodo Sul, Mi nasGe ra is, Santa Cata ri
na, Ceará e outros, com o objetivo de intermediar 
conflitos agrários de qualquer natureza e agilizar a 
prestaçãojurisdicional,mediantecontatocomrepre
sentantesdoPoderJudiciárioedoMinistérioPúblico, 
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as sim como o de qualqueroutroórgão, ondetra mi tem 
feitosdenaturezajudiciária. 

5.8 - CRIAÇÃO DO JUÍZO AGRÁRIO NA 
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL 

Pro por ao Tribunal de Justiça, a designação de 
um Juiz de Direito, com competência exclusivapara 
resolveras questõesagrá rias noes ta do do Acre, con
soante ao que preconiza o art. 126 da Constituição 
Federal, haja vis ta que a designação de Juiz Agrário 
in de pen de de processo legislativo e não aumenta as 
despesas do Poder Judiciário, o que não ocorre no 
caso de criação de Varas Agrárias,asquaisdepen
demde iniciativa do Tri bunaldeJustiça ade processo 
legislativo, afora envolver dispêndio financeiro, uma 
vez que exigem novosjuízes,novosescrivõeseno
vos servidores, circunstâncias essas que, as vezes, 
tornam a sua insta lação mais de mora da, como acon
teceu no esta do do Pará, onde foram cri a das dez Va
ras Agrárias, as quais, contudo, em razão dos fatos 
supra menciona dos, até hoje não foram insta la das. 

Por outro lado, a designação de juiz agrário, nos 
termosago rapro postos, vaidotaroestadodoAcrede 
um ma gis tra do com com pe tên eia para resolver, com 
exclu si vi da de, todasasquestõesfundiá rias na rafe ri
daunidadedafederação,demanei raitinerante, situa
ção esta quefa ci li ta oco nheci manto e julga mentode 
to das as questões que lhe serão sub me ti das, medi
ante conhecimentodiretodosfatosemergentesdas 
lidesagráriaslevadasàsuaapreciação. 

Aatividadedojulgadordeveráserregulamenta
da, para evitar eventuais conflitos de com pe tên eia e 
atribuições com os ma gis tra dos em ati vi da de nas co
marcas, onde as li das forem instaura das, da seguinte 
maneira: 

Omagistradodesignadoparaassuntosagrários 
terá competência para processar e julgar as ações 
que envolvam lití giosco letivospelapossedaterra ru
ral, mencionadasno art. 82, inciso Ili, do código de 
Processo Civil, com are dação que lhe foi dada pela 
Lei nº 9.415, de 23-12-96; 

Proposta a ação, após adis tri bu i ção, registro e 
autuação, cabe ráaoJuizde Di re itoou Substitutoda 
Comarcaparaoquala mesmatenhasidodistri bu f da, 
comunicar imediatamente o fato ao juiz designado 
para questões agrárias, o qual, dependendo da ur
gência que o caso requeira, pode rásedes locaraolo
caldoconflito,tomandoasprovidênciasqueentender 
pertinentes; 

A tramitação dos processos e o cumprimento 
dos despachos e decisões exara das pelo juiz de sig
nado, continua rãoacargodosescrivões e serventuá-

ri os do co marca onde for pro posta a ação, po den do 
aquelerequisitar,quandonecessárioouconveniente, 
servidoresdeoutrascomarcas; 

Asaudiênciasedema isatospú blicos, prefe ren
te mente, serão rea lizadasnasde pendên ciasdosfó
runs das comarcas com apoio ma te ri ai e de pes soai 
necessário, podendo o juizdesig nado, se lhepa recer 
conveniente, requisitar as instalações dos Tribunais 
do Júri, ou de pen dên ci as de outros órgãos públicos; 

Osdespachosdemeroexpediente, sempre ju f
zo da competência do juiz designado, poderão ser 
praticados pelos Juízes de Direi to e Subs ti tu tos das 
comarcas,ondecorrerãoosprocessos; 

No prazo de dez dias, a contar da pu blicaçãodo 
ato do Tribunal de Justiça, os Juízes de Direito e 
Substitutosdeverãoremeter ao juiz designado, rela
ção dos processos em andamento nas suas res pecti
vas varas e comarcas, com os números dos autos, 
partes, decisões já tomadasefaseproces suai, exclu
ídos aqueles em andamento, nos quais já se tenha 
inicia do a instrução, ou já estejam com au diên eia de 
instruçãoejulgamentodesignada; 

A comunicação dos atos processuais, despa
chos e decisões, entre o juizdesignadoeosJu fzesde 
Di re itoou Substitutoseserventuários, poderáserfe i
tapôrqualquermeio idô neode co muni cação, in clu si
vecorre ioeletrônico, semprequeneces sá rio, poden
doain da o juizde sig nado, solicitara remessadosau
tos, paraaná liseedecisão; 

Exclui-se da competência do juiz designado 
para questões agrárias, o processo de julgamento 
dos crimes praticados em decorrência dos conflitos 
fundiáriosoucomelesrelacionados. 

5.9 - MANUTENÇÃO DOS CARTÓRIOS DE 
REGISTROS IMOBILIÁRIOS OFICIALIZADOS 

Asistemáticado registro imobiliário se destaca 
comoumconjuntodeatospraticadosporserventuári
osdo Poder Judiciário-oficia is e ta be liãesdosCartó
ri os de Re gistrosde lmóve is-mediante osqua is se 
comprovaasituação ju rf dicadosimóve is, sob o ponto 
de vista de respectiva ti tu la rida de edosdi re itos reais, 
ônus ou outros grava mas re ca í dos sob o domínio pri
vado. 

Cabe ao Tri bu naldeJustiçado Estado do Acre
T JAC-com petên eia parage riread mi nistrarasser
venti as extraju di ci a is eou tros atos de regis trosci vis, 
soba égide da Leinº6.015 ,de31-12-73 ealterações. 
Entre outros deveres dos registros de imóveis sedia
dos nas res pectivascircunscrições judiciárias de vem 
ser orientados e prevenidos acerca da legitimidade 
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dos atos registra is, ainda mais, quando en vol vemdis
posiçãodedire itosrea iseimo biliá rios. 

No registro imo biliário destacam-se pontos fun
damenta isà sua regula rida de, eporissomesmode
nominados princípios, entre os quais Publicidade, 
Continuidade,EspecialidadeeDisponibilidade. 

Acaso haja quebra de um ou de vá ri os desses 
institutos, abre-secontrovérsiaacerca da segurança 
dos negócios imo bi liá ri os, em pre ju í zoás partes in te
res sa das ea má-aplicação da Lei de Registros Pú
blicosporpartedo Poder Judiciário. 

Especial menteosCartó rios de Registros Pú bli
cos, no então Ter ri tório Federal do Acre, descendem 
deagentesvinculadosejurisdicionadosàAdministra
çãodaUniãoedaJustiça Territoriale Federal, até seu 
estatuto emancipador de elevação à categoria de 
Esta do Federa do, dado pela Lei nº 4.070, de 15-6-62. 
Daípordiante, ope rou-sea implantação e revitaliza
ção dos Ta be li o na tos e Cartórios de Registros Pú bli
cos, atri bu ídosaservidorespú blicoscivis, pertencen
tes ao quadro de Pes soai do Poder Ju di ciá rio, que às 
vezes, exerciam o cargo de Tabelião e/ou Oficiai do 
Registro de lmó veis, em função de con fiança e de ca
rá tertempo rário, às vezes, compoucaqualificaçãoou 
nenhumainformaçãojurídicadotema. 

Com isso, traduziam - se imperfeições e ano -
ma liasquan toa exata aplicação, notem po e no espa
ço, das leis de registros públicos, contendo em si, os 
víciosirregulareseinsanáveisdeassentosimobiliári
os, semqualqueram paro legal. 

Isto custou ao patrimônio imobiliário público, 
perdas ir reparáveis, além da impugnação judicial e li
tí giosinsta ladosentreaspartesinte ressadas-entes 
privadosepúblicos. 

Pondere-se, por sinal, o de po i men to a esta CPI 
de Grilagem, aspa lavras da Exmª Sr3 Dr De sem bar
ga do ra Eva Evan ge lista de Ara ú jo Souza, então Cor
re gedo ra-ge raldo T JAC, nodecorrerso brea situação 
operacionaldosváriosCartóriosdeRegistrosdelmó
veis. 

Tanto que, o Oficiai do Ta be lio na to e Ana xosdo 
RGldaComarcadeSenadorGuiomard,recentemen
te foi afastado de suas funções regulares, compro
vando-se ilicitu despratica das no registro de imóveis, 
in clu si ve sofrendo sanção penal, com pena privativa 
de liberdade. 

Estácla roqueestassitu ações irregu la rescons
titu em exceção à regra, masque é preciso ma iorrigor 
eespecializaçãodosserviçosnotariais.Alémdadefi
ciên ciade pessoal ede recursoshu ma nosdisponíve
is, acrescente-se a precariedade de atendimento a 

norma legal, às vezes, fruto de inexatas interpreta
ções que não as tão conta mi na das de má-fé ou de de
sídiafuncional. 

Neste ponto, em que pese os argumentos em 
contrário, pela necessidade de concessão destes 
serviçospú blicos extra-judicia is, em mãos privadas, 
debate - se o tema nesta região onde o patrimônio 
imobiliário pú blicoouprivado en contradú vida quase 
que permanente, seconfundemnumenoutro, trazen
do insegurança e margem que permitam fraudes e 
falsidades ideológicas nos assentos imobiliários. 
Assim é que o RG 1 no Esta do do Acre no atuai estagio 
dereconhecimento dominial das propriedades rece
bi das ao abrigo do Registro de lmóve is, deve perma
necer oficializado, dando-semaiorcerteza,seguran
ça e regula rida de, bem como de respon sabi lidadead
mi nis trava e penal ao agente relapso. 

Apardisso, osarquivoscarto rá riosdemonstram 
mácon servação eatéadestru i çãode livrosfundiá ri
os, especialmenteno RGlda Comarca de Sena Ma
dureira, traduzindopreocupação adicional ao fiel es
pe lhodosregistrosimobiliá rios. 

Tanto é que, o Incra nadé ca dada 70, havia pro
videnciado Microfilmagem de todos os Livros de 
T rans cri ções das T rans missões-antigos livros nº 3-
das Circunscrições Judiciárias subordinadas ao 
T JAC. Como se sabe, o acervo com pi la do re presenta 
fielcópiadoori gi nal, e assim reconhecido, deve ráso
frerprocessode restauro, face a date ri o ração ob ser
va da dos arquivos imobiliários mantidos por aquela 
Autarquia Federal. 

Verifica-se assim, a necessidade de restaura
ção e re produção dos micro til mes, para as se gu raros 
encadeamentos possessóriosedominiais, e até ex -
traçãodecertidõesdos registros imobiliários. Ou anto 
a este aspecto, vale observar o estabelecimento de 
um acesso informativo de da dos dos registros imo bi
liários e instituiçãode arquivooficialdeinformática, 
no senti do de se preservara vi si bili da de do sistema 
deregistropú blico. 

Além decorre içõesordináriaseextra ordinárias 
contidas no Registro Interno do Tribu naldeJustiçado 
Esta do do Acre- RIT JAC-ain da fica evi den ci a do o 
procedi manto desuscitaçãodedú vi da, previsto pela 
Lei de Registros Públicos, para às áreas rurais acima 
de 10.000ha (dez mil hectares), que envolvessem 
atos gera dores detrans crição do domínio, de ônus e 
de ga rantiasde direitos reais, ouqualquermodifi ca
ção do registro imobi liá rioeoudeaverbaçãodemedi
ção ede marcação de imóvel rural. 
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Com isso, o Juízo de Direito estaria acompa
nhandoqualqueratotras lativo, extrajudicialoualte ra
ção do domínio quer judicial,querextra-judicial, por 
su pervi sãodiretadosserviçoscarto rá rios realizados 
narespectivaComarcajudiciária. 

Ainda, o próprio Ministério Público Estadual -
fiscal da lei-pode ria participarativa mentedocontro
le e atuaçãosaneado rados registrospú blicos, espe
cialmente,aquelesconsig nadosaosimóve is rurais. 

Estaativi da de de caráter institucional econ cor
rente ao Poder Ju di ciá rio, sem quebra da auto no mia 
jurisdicional, constitui ação fiscalizada eficiente, tra -
duzido pelo significado e importânciadoregistrode 
imóvel. 

Que ainda sejam Avo ca dos pelo T JAC, to dos os 
procedimentosjudiciaisdosúltimosvinteanos,findos 
ou emandamento, que envolvamdiscussãodetitu la
ridadededomínioparaapreciaçãoecorreiçãoextra
ordináriaeasmedidassaneadorasacercadaorigem 
dapropriedadeprivada. 

5.10 - REVISÃO DA LEI PARA AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEIS POR ESTRANGEIRO NA AMAZÔNIA 
LEGAL 

Estrangeiro, pessoaff sicaouju rí dica, não pode 
adquirir imóvel rural sem previa auto rizaçãogoverna
men tal. Aexceçãodiz raspe itoà pessoatr sica que ve
nha adquirir seu primeiro imóvel rural não ultrapas
sando sua área a três módulos de ex piora ção não de
fini da. AssimdispõeaLeinº 5.709, de 7 de ou tu brode 
1974. 

A pro pó si to da aplicação dessa lei na Amazônia 
Legal, impõe-se sua revi são, alcan çandoos seguin
tes pontos: 

a) Fica pro i bido em todo o ter ri tó rio da 
Amazônia Legal Brasileira, a ser entendido 
como a área de abran gên eia pra vis ta no art. 
2° da Lei nº 5.173/66, com a mo di fica ção in
troduzida pelo art. 45 da Lei Complementar 
nº 31/97, a posse, a qualquertftu lo, de imó
vel rural com área superior ao correspon
dente a 15 módulos fiscais, por pessoas fí si
cas e entidades estrangeiras, respectiva
mente, não residentesedomici li adas, e, não 
insta la das no país há pelo me nos dez anos; 

b) Na área ter ri to ri ai da faixa defronte
ira internacional do Brasil com os países li
mítrofes às regiões Norte e Centro-Oeste, 
não será pennitida a posse, a qualquer títu
lo, de imóvel rural por pessoas físicas, enti
dadesepessoasjurídicasestrangei ras; 

e) Com re lação aos imó ve is já exis ten
tes, estes terão os respectivos cadastros 
submetidos a homologação pelo órgão fun -
diário federal, exigindo-se para tal, a com
provação do cumprimento da função social 
dos mesmos; 

<O Afiscalizaçãoefetivadasaquisições 
de áreas por estrangeiro na Amazônia Le
gal, por parte do Poder Ju di ciá rio, deve in te
grar-se à área ao rol de atri bu i ções de quem 
de direi to, sob pena de cri me de omissão; 

e) Cri ação de um cadastro nacional de 
imóveis adquiridos por estrangeiros para o 
controle de aquisições e percentuais exigi
dos pela lei. 

5.11 - COMPATIBILIZAÇÃO DA ATUAÇÃO 
DO GOVERNO FEDERAL COM O PLANO DE 
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 
ESTADUAL. 

OZoneamentoEcológico-EconômicodoAcre
ZEE/AC estabelece que deve "servir como subsídio 
para a to ma da de decisões sobre o de sen volvi men to 
do Acre, con tri bu indo para o pia ne ja men to de ações 
governamentaisepolíticaspúblicasestratégicas". No 
seuob jetivocentral,acentuadamenteé, também, es
tabelecido: "subsidiar processos de planejamento 
participativo, visando a implementação de políticas 
públicas volta das para um novo estilo de pia ne ja man
to regional e ordenamento territorial, norteado por 
princípiosdeDesenvolvimentoSustentável'' . 

Apartirdoseu ob jetivocen trai, oZEE/AC define 
que uma das suas funções básicas é "con tri bu ir para 
viabilização de políticaspúblicas que sejam adapta
das a características específicas das diferentes re
giões e locais do Estado, do ponto de vista social, 
econômico,culturaleambiental". 

Conclusivamente, a ComissãoEstadualdoZo
neamento Econômico-Ecológico-CEZEE (constituí
da de re pra sentantes dos diversos setores da so ci a
da deacreana: governo, sociedade civil esetorpriva
do)definiu, "comoosprincipa isresultadosespe rados 
do ZEE/ AC: 1) sub sí di os para a con solida ção em ba
ses sustentáveis de áreas ocupa das por agricultores 
familiares,indicativosparaacriaçãodenovasResex, 
a Projetos de Assenta manto Extrativista; li) subsf dios 
para a consolidação de terras Indígenas existentes, 
deformaculturalmenteapropriada,bemcomoindica
tivos sobre necessidades para a criação de outras 
áreas; Ili) subsí diosparaacon so lidação de Fio restas 
de manejo sustentável, bem como indicativo para a 
de fi niçãodeoutrasáreasprio ritá rias para este fim; IV) 
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subsídios paraacon so lidação embases sustentá ve
is, de áreas ocupa das por médios e grandes pe cu a
ris tas, bem como indica ti vos para a iden titica ção de 
novas áreas; V)subsí diosparaacon so lidaçãode uni
dades de conservação existentes de uso indireto, 
bem como indica ti vos para a defi niçãodeou trasáre
as priori tá ri as, de alto va lorbi o lógico". 

Diante do estabelecimento no objetivo central 
do ZEE/AC edefi ni do nas conclusões da Ce zee, im
põe-se acondiçãonosentidodasentidades federa is, 
queatuamnoestado, compatibiliza remsuasprogra
maçõescomasdiretrizesestratégicasdoZoneamen
to. 

Esta proposta se jus ti fica ainda, com o ai can ce 
da preservação do meio ambiente como aspiração 
ma iorqueseimpõenomomento, ajustando inclusive, 
a destinação das terras da União aos pro pó si tos do 
ZEE/AC. 

5.12 - MELHORAMENTO DO SISTEMA DE 
CADASTRO RURAL Ape sardo Incra es taravan çan
do mui to no sistema de cadastro rural de pro pri e da
des, muitas informaçõesainda estão de ta sadas, ten
do em vista que muitos proprietários não atualizam 
seus cadastros. Já por outro lado, a Receita Federal 
faz umcadastro paralelo, para efe itodetri butação, os 
quaisnãoserelacionam. 

Isto posto, sugerimos um Sistema Integrado, 
abrangente, para que venha demonstrar are a li da de 
da si tu ação agrária do País. 

RELATÓRIO DO ESTADO DE RORAIMA E AMAPÁ 
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INTRODUÇÃO 

Estes dois Esta dos da Federação têm ca rac te rís
ticassocia is, econômicasegeográ ficasmu itodistintas. 
Têm, também,problemasfundiárioscomplexos,como 
as questões relaciona das com as terras públicas e de-

vo lutas da União, ondequa trota to resge osso eia is com
plexos estão envolvidos: questão indígena, reforma 
agrária em áreas de fio resta tropical úmi da, mineração 
(industrialegarimpeira)equestõesgeopolíticasprinci
palmentenafa ixa defrontei ra. O EstadodoAmapáestá 
localizadono extremo Norte do País, tem seus limites 
nas fronteiras com a Guiana Francesa e Suriname, a 
Norte, com o Estado do Pará, a Oeste, e o Oceano 
Atlântico, a Leste. O Estado de Roraima, que está, 
igualmente, situado no extremo Norte do País, divide 
fronte i ras com o Esta do do Pará, Amazonas, ao Sul e 
Sudoeste,eVenezuela,aoNorteeNoroeste,eGuiana, 
a Leste. Sãoantigosterritó riosfede ra is, transformados 
em Estados da Fede ração pela Constitu içãode 1988. 

As questões relacionadas com a ocupação das 
terraspú blicas, nessesdoisEstados, do Ama páe Ro ra
i ma, iden tificam-secomasmesmasquestõesdetodaa 
RegiãoAmazônica. As irregularidades, na posse e na 
propriedade das terras, têm como pano de fundo a 
omissãodoEstadobrasileiro,cujosórgãosadministrati
vos demonstram total desarticulação, entre si, e, por 
isso,semostramincapazesdegerenciaremonitoraras 
terras públicas. A ocupação ilegal das terras públicas é, 
ainda, ta ci li ta da pela falta de tis ca li za ção dos registros 
públicosdostítulosdepropriedadeedomínio. 

ESTADO DO AMAPÁ 

1.lntrodução 
A For mação F un diária no Esta do do Ama pá 

O Estado do Amapá, especialmente à faixa que 
vai do RioAragua ri ao RioOiapoque, Contesta do Fran
co-Brasileiro, no âmbito do Direito Internacional, so
mente teve sua de tini ção no inf cio do Sé cu lo XX, com a 
assinatura do Laudo Suíço entre o Brasil e a França, 
tendocomodefen sordo Sra silo eminente Ba rãodo Rio 
Branco. 

Pelo Tratado do La udoSu íço,o Brasilsecompro
metiaa reco nhe cerega ran tiraspossesadqui ridas até 
o dia em que o Esta do, através de seus delega dos, to
mas sem posse do até então, Ter ri tório. Como na que la 
época o que prevalecia era o verdade i rosistema Fede
rativo, ou seja, a Re pública dos Esta dos Uni dos do Bra
sil, re pas sou-se para o Esta do do Pará, o domínio e a 
ju risdiçãodaárea do Contes ta do Franco-Sra si lei ro. 

Com ore ce bimenta do do mf nioeaju risdi çãoso
bre àquelas áreas, o Esta do do Pará pro mui gou a Lei nº 
748,de25defeve reiro de 1.901,que regulamentavaa 
reg u la ri za ção das áreas ocupa das porpos se i rosna for
ma do Contes ta do F ran co-Bra si lei ro. 

Dentre outros princípios estabelecia ore tro men
ciona dodispositivo em seu art. 12, inverbis: 
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"Art. 1° - É o Governador do Estado 
autorizado a dar a organização provisória 
que julgar mais conveniente ao território do 
antigo Contestado Franco-Brasileiro, sobre o 
qual a sentença do Conselho Federal da Re -
pública Helvética reconheceu os direitos do 
Bra sil e que o Governo da União de ela rou in -
corpora do aoterritó rio do Esta do. 

§ 1° - O Governador estabelecerá no 
dito território o registro de terras, garantindo 
as posses adquiridas até o dia em que o 
Estado por seus delegados tomou posse do 
mesmoterritório." 

A rafe rida Lei foi regulamenta da pelo Decreto nº 
1.021/1.901, Estado do Pará, determinou que para as 
posses que estivessem registradas em seus exatos 
termos e houvessem respeitado o prazo para sua de -
marcação.se ria ex pedi doo Título Definitivo. 

Foi com o espírito desta lei que a po pula ção das 
áreasdoContestadoFranco-Brasileiro,posteriormente 
com o nome de TerritóriodeAricari,quenaépocaera 
denominado Município de Monte Negro, área hoje 
constituída pelos Municípios de Oiapoque, Calçoene, 
Amapá, Pracuúba,Tartarugalzinho e partedeFerreira 
Gomes viveram nestes últimos cem anos, es pe ran do a 
tãonecessáriaregularizaçãofundiáriadesuasáreas.A 
história do Brasil demonstrou um certo descasopelas 
autoridadesdo EstadodoParáeda República Brasi lei
ra, quando se referiam às áreas do atual Estado do 
Amapá, no tocante às regularizações fundiárias de 
suas áreas e seus res pec ti vos ocupantes. 

Noinf cio do Sé cu lo XX, ano 1.901, umcidadãodo 
Município de Amapá levava, para chegar a capital do 
Esta do, Belém do Pará, oito dias em um barco mo vi do a 
energia na tu raldovento, "Barco a Vela", fato que impe
dia a maio ria dos ocu pan tes das áreas do Contes ta do 
F raco-Brasi lei roa proceder a la gi ti mação de suas res
pectivas áreas. Entretanto, to dos os que ali moravam e 
expio ra vam a atividade agro-pastoril levavam suas áre
as ao registro, na forma da Lei nº 7 48, de25defevere iro 
de 1.901. 

Como não existia na sede do Mu ni cí pio um Órgão 
Regulamentador da atividade fundiária, somente oito 
ou dozepessoascon seguiram legitimarsuasáreas,ou 
seja, transformar uma ocupa çãoporpos seempropri e
dade e receberTítu Iode Domínio. 

A ine ti ciên eia do Esta do do Pará em manter as tru
tu rase Órgãos Públicos que ta ci li tas sem a transforma
ção dos re gis trosde posse em pro pri e da de não foi mini
mizadacomatransfe rênciadacompe tênciaparaa Re
pública. 

Em 13 de Setembro de 1943, momento em que o 
Ama pá tornou-se T erri tório Federal, o Go vemo Federal 
nãoalterouosburocráticosprocedimentosexistentes.A 
regularização con ti nu ou um pri vi lé gio para poucos que 
conseguiam,asexpensasdeconsideráveisinvestimen
tos, trans poros obstá cu los im pos tostan to pela na tu re
za como pelo Go vemo. 

Somente em 1971, quando cri a do o lnsti tu to Na ci
o nal de Colo nizaçãoe ReformaAgrá ria, lncra,ospro
prietáriosconseguiramapoionecessárioparaproviden
ciar as regularizações. Começaram então a promover 
osProcessosDiscriminatóriosAdministrativos,visando 
are gu la ri za ção fun diá ria das ocupações das áreas do 
antigo Território Federal do Amapá, hoje Estado do 
Amapá. 

NoiníciodaediçãodoDecreto-leinº 1.164, de 12 
de abril de 1971,o Incra não reconheciaodi reitodepro
pri e da de aos ocupantes de terras que detinham Escri
turas Públicas oriundas de títulos de posse ou torga dos 
pelo Estado do Pará, isso teve uma soluçãodefinitiva 
somente com a edição da Lei nº 6. 739, de 5 de de zem
bro de 1.979, que no seu art. 72 preceitua: 

"Art. 7° Os títulos de posse ou quais
quer documentos de ocupação, legitima
mente ou torga dos por órgão do Poder Pú bli
co Estadual, continuarão a produzirosefei
tos atribuí dos pela legislação vigente à épo
ca de suas expedições e configuram situa
ção jurídica constituída, nos termos do art. 
5º, alínea b, do Decreto-lei nº 1.164, de 1° de 
abril de 1971 "; 

Finalmente antes da transformação do Território 
Federal do Amapá em Estado, foi edita a Emenda 
Constitucionalnº 16, de 27 de Novembro de 1980, que 
concedeu a jurisdição e domínio das áreas além dos 
cemquilômetrosdas Rodovias Federa isaoantigo Terri
tório Federal. 

Com a transformação do Território Federal do 
Amapá em Estado, isto em5deoutubrode 1988 ea re
vogaçãodoDecreto-leinº 1.164, de 1º de abril de 1971, 
a faixa de terras de cem quilômetros às margens das 
Rodovias Federais, considerandooprincípioFederati
vo,teriamnecessariamentedeseremrestituídosaoes
tado do Amapá através de um pleito de restituição, o 
que até pre sente não se fez. 

As ex posições his tó ricas acima são parte do hoje 
Esta do do Ama pá, nas suas questões fundiárias. 

A Comissão visitou o Esta do do Ama pá du ran te 
os dias 12 e 13 de novembro. No dia 12, os Se nho res 
Parlamentares, membros da Comissão, sobrevoaram 
asinstalaçõesdaempresaJariCelulosee,emseguida, 
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percorre rama Cidade de La ranjaldoJari, que se loca li
za nasterrasparticu la resdaempresa. No dia seguinte, 
reuniu-se no Au di tório da Ministério Público do Esta do 
doAmapá,ondecolheramosdepoimentosdepessoas 
previamenteconvidadasouintimadas. 

2. DepoimentosemMacapá. 

AlessandroGallazzi, Representante da Pastoral 
da Terra no Esta do do Ama pá.Assunto: A si tu ação dos 
posseirosegarimpeiros que lutampelasobrevivência 
emterrasde grilei rose a de sordemfun diária no Esta do, 
com destaque o levantamentofundiário das empresas 
instaladas no estado que estariam expulsando os pe -
quenosagricultores. 

Geral do Evan ge lista, Ti tu lar do Cartório de lmó
ve is do Mu nicf pio de Ama pá.Assunto: Atuação do car
tório no registro de terras. 

Antô nioCar los Almeida Cam pelo, Oi re tor Pre si
dente do Instituto de Terras do Amapá ~ TERRAP. 
Assunto: Atuação do Órgão na política fundiária do 
Estado. 

Enéas dos Santos Raiol, Superintendente do 
Incra, no Esta do do Ama pá.Assunto: Atuação do Orgão 
no Estado. 

Adalberto Plínio da Silva, Gerente-Geral da 
EmpresaChamflora.Assunto:Aquisiçãoeocupaçãode 
terras públicas pela Empresa. Asituaçãodepossei ros 
nessas terras. 

ReginaldoSérgioliberato,Gerente-GeraldoPro
jeto Amapari, da Empresa AngloGold-ltajobi. Assunto: 
Aquisiçãoeocupaçãodeterraspúblicaspelaempresa. 
A si tu ação de posse i rosnes sasterras. 

José Cláudio Sardinha, Pra si dente da Jarcel Ce
lulose (Jari). Assunto: Aquisição e ocupação de terras 
pú bli cas pela em pre sa. A si tu ação de posse i ros e das 
cidades de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, que estão 
localizadasnessasterras. 

LuizdeFrançaMaga lhães, Prefeitoeleitode Vitó
ria do Jari Assunto: A si tu ação dos posse i rosque ocu
pam terras do Projeto Jari. 

Ma ria do SocorroPe la es, Prefe itaelo itado Muni
cí pio de Pedra Branca do Ama pari.Assunto: Ore la cio
namento do município com empresas instaladas nas 
terrasdomu nicípioeospossei ros. 

3. Prin ci pais pontos. 

O principalob jetivodostraba lhos da CPI no Esta
dodoAmapáfoiàinvestigaçãoeanálisedasdenúncias 
sobre a ocupação de áreas públicas por empresas que 
lá se insta la ram e a si tu ação precária em que vi vem os 
ha bi tan tes dasci da des ri be i ri nhas de Laranjal do Jari e 

Vitória do Jari, e a ameaça de expulsão de peque nas 
comunidades ru ra isdesuasglebas. 

Sobre vôo às terras do Projeto Jari. 

O objetivo dos SenhoresParlamentares foi o de 
conhecer a extensão das terras da Jari Ce lu lo se e das 
suasinstalaçõesindustriais. 

Após o sobrevôo, a comitiva visitou a cidade de 
La ran jal do Jari, que fica às margens do rio, em ter ras 
daempre sa. Nessacida de,a Comissãotevecontatodi
re to com os mora dores. Percorreu os logradouros sus
pensos em palafitas que se espalham sobre as mar
gens e o lei to do Rio Jari. As condições sa ni tá ri as da ci
dade são pra cá ri as. A vi si ta pro porei o nou aos Deputa
dos, membros da Comissão, aoportu nidadedeconhe
cerabra vu ra eacapacidade de resistên ciadasfa mí lias 
quesobrevivememcondiçõestãoinóspitas,numacida
deplantadaemterrasparticu lares, noco raçãodaAma
zô nia. O Relator ainda esteve em Vitória do Jari, onde 
partici poude uma re u niãocomosagriculto resdaque le 
município, o prefeito e seisvereadores. Nessa reunião 
os agricultei resa seus representantes deixam patente a 
importânciadolnstitutodeTerrasdoAmapá-TERRAP, 
promovernadiscriminatóriaquereconheceasterrasda 
Jari bem como as ocupa çõesde suas terras, muitas de
las com mais de trin ta anos. 

É importantedestacarqueaempresaCau limda 
Amazônia SA- CADAM há mais de duas décadas vem 
ex piorando Ca u limem terras não dis cri mi na das e que 
por força de lei ede direito pertencemaoGovernodo 
Esta do do Ama pá. E importante reme ter à Assembléia 
Legislativa do Estado do Amapá cópia deste relatório 
para que aquela Casa de Leis possa le van taros valores 
reais de royalties rela ti vos ao uso da terra onde se pro
cessa a ex pio ta ção daquele bem mineral. Além desses 
recursos que o Ama pá vem deixando de receber ainda 
há a agravante questão de que aque la empresa não re
co lhe ICMS do minério de Ca u lim que é ex piora do em 
território ama paen seequeétrans portado e industria li
za do no Esta do do Pará, à margem di rei ta do rio Jari. 

ReuniãoemMacapá 

Nesta Cidade, no AuditóriodoMinistérioPúblico 
do Esta do do Ama pá, reuniram-se os Senhores Mem
bros da Comissão, para ouvir os de po i mentossobreas 
questõesrelacionadas com a ocupaçãodasterraspú
blicas. 

Os debates tive ram como foco prin ci pai a aqui si
ção de posses e a ocu pa ção de terras pú bli cas pe las 
empresasChamflora,AngloGoldeJarcelCeluloseS/A 
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(Jari), easituaçãoprecá ria de posse i rosque vêm sen
do expulsos de suas glebas. 

Empresa Chamflora 

Segundoodepoente, representantedaComissão 
Pastoral da Terra - CPT - no Estado, Sr. Alessandro 
Gallazzi,chegaramàsmãosdessaentidadedenúncias 
deque76pequenosagricultoresfamiliaresteriamsido 
expulsosdaFazendaltapoã,depropriedadedaempre
sa Chamflo ra. 

Segundo o de poente, parte das terras da Cham
flo ra são sus pe itasde se remdedo mi nio público. Exis
tem denúncias de que algumasáreasdaempresafo
ram adquiridas por remembramento, expediente duvi
doso segundo o qual são incorporadas ao patrimônio 
privadoasterraspúblicasoudevolutaslimítrofes. 

De 18 mil hectares, corres pon dentes às onze uni
dades iniciais, com o remembramento a área passou 
para 65 mil hectares, segundo o Sr. Gal laz zi. As fraudes 
têm origem na empresa Empreendi mantos Agro pecuá
riosMogiguaçu. 

O Senhor Ales san dro informou que ases cri tu ras 
ouHtulosdepropriedadedasFazendasltapuã,Caiena, 
São Ma noel, Teimoso, San to Antônio, e outras, teriam 
sidotranscritosoriginariamentenoCartóriodenomina
do San ta Ou ité ria, localiza do na Cidade de Curitiba, no 
Esta do do Paraná. 

Eis ai guns trechos de seu de po i men to na reunião 
destaComissãonacidadedeMacapá: 

"O fato de 76 agricultores, moradores 
numa área do MuniclpiodeAmapá,chamada 
Fazenda ltapuã, procurarem a Pastoral, nos 
levou a investigar inicialmente o que aconte
ceu, justamente nacom pra desta fazenda ... " 

" ... Um conjunto, diga-se, de onze imó
veis, que depois compuseram a Fazenda 
ltapuã. Esses imóveis eram regularmente 
matriculados no Cartório de Registro de No
tas de Ama pá. Esse mesmo Sr. João Roberto 
GomesBragança,imediatamente depois.cer
ca de um mês depois, dirigiu-se ao Cartório 
de Ama pá, através de pro cu ra dor e, alegando 
que os imóveis adquiridos eram contíguos, 
pediu uma escritura de reunificação desses 
ditos imóveis. Segundo as matrículas existen
tes no Cartório de Amapá, desses imóveis, o 
total desses onze imóveis constituía-se mais 
ou menos entre 18.500 e 19.500 hectares, 
dependendo do fato que alguns desses imó
veis já tinham sido objeto de uma anterior re u
nifl cação, que di mi nu iu um pouco a área. Mas, 

de qualquer forma, nunca iam passar dos 20 
mil hectares os onze imóveis adquiridos. Na 
escritura de reunificação operada no cartório 
de Amapá, os imóveis todos são citados. Só 
que de nenhum imóvel é citada a área. E 
quando é dada a área do total desta fazenda 
reunificada, desta área reunificada, no lugar 
de termos cerca de 20 mil hectares, apare
cem 65 mil hectares. Imediatamente, quando 
nós soube mos disso ... Bom, depois de terfe i
to essa reunificação, procedeu-se no cartório 
a uma nova matrícula do novo imóvel, agora 
chamado Fazenda ltapuã, de 65 mil a 700 e 
quebradohectares ... " 

Dos Depoimentos das Testemunhas e Convida
dos do Caso Cham pi on/ Ameei: 

Considerandoqueesterelatório,nestemomento, 
pas saa tra tardasdenúnciasfe itas pela Pasto ralda Ter
ra, através do Senhor Sandro Gallazzi, é importante 
que seja feito um breve relatodaexposiçãofeitapelo 
seu re pre sentante, aqui no Ama pá, o Senhor Adalberto 
Plínio Silva, até para conhecermos melhor o Grupo 
Cham pi on (Chamflo ra, Ameei e Empreendimentos Mo
gi gua çu) e quais suas intenções no Esta do do Ama pá, 
como segue: 

AChampionéumaempresadecapitalamericano 
que está no Brasil a mais de 40 anos, tendo sua pro du
çãovoltada parafabricaçãodepapel brancode imprimir 
(Chamex,Chamequinho ... ), apartirdeflorestasplanta
das de eucaliptos. Sua sede está loca li za da no Esta do 
deSãoPaulo,MunicípiodeMogiguaçu. 

RecentementeoGrupoChampionfoiincorpora
doporoutroGrupo, tambémamericano,denominado 
Internacional Pa per Com pany, entretan topara nossa 
ex posição vamos manter o nome Cham pi on, por ser 
maisconhecidodetodos. 

O Grupo Champion tem uma fábrica em Mogi 
Gu açu produzindo 1.000tone ladasdepa pel por dia. 
Tem como projeto, no Mato Grosso do Sul, região de 
Três Lagoas, onde possui umgrandeparqueflo restai, 
construirumafábricadepapel. Recentementeadqui
riu uma fábrica de papel no Estado do Paraná, 
INPACEL, que perten eia ao Grupo Ba me rin dus. 

Nos Esta dos Uni dos da América, como aqui, o 
Grupo Inter nacional Pa per ( Cham pi on), tem sua pro
dução volta da para produtos de madeira originá ria de 
Fio resta Planta da, sendo a primeira no mundo neste 
setor, onde o Brasil é um pequeno ramodes se negó
cio. 

O outro grande Projeto da Internacional Papar 
(Champion)noBrasil,éoAmapá.Ouandochegouem 
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1995, por meio da subsidiária CHAMFLORA, inicia
ram-se estudos do Pro jetocoma expecta tivadefaltar 
afi bracurta (ma dei radeeuca lipto)no mercado mun
dial, principalmente quanto ao abastecimento de 
suas fábricas nos Estados UnidosdaAmé rica. Assim, 
na época foram ana lisa dos vá ri os países da América 
Centrai, alguns Esta dos do Brasil, como Santa Cata ri
na, Maranhão, Pará, e com a conclusão final, op
tou-se pelo Estado do Amapá, por possuir trabalha
dor criativo.posição geográfica estratégica para ex -
portação,eproximidadeaosEstadosUnidosdaAmé
ricaeEuropa. 

EntretantooProjetoprecisavadeter na época 
em torno de 100.000 hectares de floresta plantada. 
Se riam, portanto, necessá rios300.000hecta res, con
siderando que o Grupo queria usar somente 1/3, 
mantendo 2/3 como área de preservação, esclare
cendo ainda que, o plantio de 100.000 hectares se ria 
feito em áreas de cerra do, onde já existiamestudos 
te itos eaprovadospelo IBAMAem 1977, cen tran doa 
prioridade para reflorestamento nestas áreas. Ocor
reu que durante a transição do Projeto, isto em 1996, 
o Grupo efetuou a com pra da empresa AMCEL. 

Para com pra das terras do Projeto, num to tal de 
300.000 hectares, a Chamflora teria de agir rápido 
para evitar a especulação no mercado imobiliário, 
pois as compras estavam li mi ta das à região norte do 
Araguari. 

Além desta limitação espacial, um fato novo 
para empresa começou a surgir. Nos esta dos em que 
oGru pocostu me i ramentecompra vaterras, estases
ta vamdocu mentadaspormeiodo INCRA, d is cri mi na
das nas ma trí cu laseestestítu los da vampublicida de, 
por si sós, à área e pro pri e da de do imóvel. No Ama pá 
não foi encontra da esta segurança. 

Outrofa torquea levou a errosfo ramàs informa
ções incorretas fornecidas pelos vendedores. Como 
mu itasáreasfo ramcompradas por me iode sobrevôo, 
nãohaviamatrículasparaaverificaçãodalegalidade. 
Con fi arnos vendedores foi o único modo de realiza
ção da opera ção deseja da. 

Qu andonotó ria a faltadedocumentaçãoe infor
mações, a empresaavaliava a possibilidade em ad -
quirirbenfeitorias, utilizandoesteprocedimentopara 
tutu rasregu larizações junto ao INCRA. 

A AMCEL tem hoje219.000hecta res. Tinha, ori
gina riamente 170.000hectares, tendocompradopos
te riormen tedaantiga Chamflo ramais49.000 hecta
res. Com referência às áreas da AMCEL, já existe 
con sen sodeto das as auto rida desquantoà sua regu
la ri da de, pois as mesmas já sãoconhecidas. 

Assim, de todas as áreasdaChamflora,resta
rampenden tespara regularização 105.000hecta res, 
muitas vezes, erroneamente transformados em 
140.000 hectares, terras estas que foram objeto de 
Carta-Consulta junto ao INCRA, para que a União dê 
ale gal destinação que me lhorcon vier. 

Concluindo o raciocínio, estas foram as posi
ções sobre terras do Grupo Cham pi on (Inter na ti o nal 
Pa per), no Esta do do Ama pá. 

Outros sim empresa já tem investi do no Ama pá 
perto de 200 milhões de dólares, e apenas no sistema 
de produção demu das, em Tarta rugalzi nho, onde uti
liza a mais avança da tec no lo gia do mundo, possui in
vestimentos de aproxima damente 5 milhões de dó la
res, onde se encontram 130funcioná riostreinados, e. 
produzira este ano 12 milhões de mudas de eu ca lip
tos de alta qua li da de. Em todo o Esta do no Ama pá, a 
empresa possui 700 funcionários, cujo rendimento 
mínimo, inclu indoobenefícioda Unimed (Assistência 
Médica), chega pertode670 reais por mês. 

Fazendaltapoá 
O depoimento do Senhor Alessandro Gallazzi 

sobre a empresa Cham pi on, hoje sucedi da pela em
presa lnternationalPaperdoBrasilltda e sua sub
sidiária ChamfloraAmapáAgrotlorestalltda., vol
ta-se prin ci paimente em relação às Fazendas lta poã 
eSãoManoel. 

Diz ele (o SenhorA/essandroGal/azzi), que, ao 
ser procura do por 76 agri cu/ tores mora dores de área 
noMu nicípiodeAmapá, resolveu in ves ligara Fazen
da /ta poã. Diz que Sr. João Roberto Gomes Bragança 
adquiriu onze propriedades que compunham a Fa
zenda ltapoã, por volta de 19.000hecta res e, por se
remes tas pro pri e da des contíguas, pro pôs reuni ti ca
ção das ma trí cu las. 

Quando desta solicitação, o então proprietário 
Sr. João Roberto Gomes Bragança, fez com que sua 
propriedadepassassea65.000hectares. Veja-seque 
com a reunificação das áreas, o que eram 19.000 
hectares toram transforma dos pelo Sr. João Roberto 
Gomes Bragança em 65. 000 hectares. 

O SenhorAlessandroGallazzicolocaestainfor
mação, mas na seqüên eia de seu de po imentoconfes
sa que por várias vezes foi recebido pela empresa 
Champion, e que destassessõessurgiuumacordo, 
conforme havia sido proposto pela Pastoral da Terra. 

Dessa for ma estão os depoimentos do Senhor 
Adalberto: 

" .... Com relação a esse problema da 
!ta poã, da má fé, né, o que acontece é o se
guinte: a companhia não participou de ne-
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nhuma negociação pra definir essa.... essa 
demarcação dos 65 mil hectares. O que ela 
fez foi adquirir uma matricula na qual ta /e -
gal, são 65.000 mil hectares. Ela não co nhe
cia que não era 65, que era 21 ou 18 por ai, 
né? Nós compramos e pagamos, pagamos 
5 milhões e 600, 700 mil reais na época, 
que era um pra um, né, eram 5 milhões e 
700 mil dólares praticamente por essa pro
priedade." 

"Posteriormente, ai inclusive a Pastoral 
da Terra tem uma grande virtude que nos 
auxiliou mui to, eu tive vá ri as reuniões com o 
Sr. Sandro Gal faz zi em ele me mostrou toda 
a historia. E aí então, a partir desse princí
pio, a companhia passou a rever todo esse 
processd'. 

Confonne anteriormente alegado, com relação 
àsre uniõesrea lizadasentrea (Champion) lnternati
onal Pa per e a Pasto ral da Terra, as sim pelo ex pos
to, fica patente a boa fé da empresa e ainda que 
sempre direcionou suas decisões para negociação, 
quando afirma o Senhor Sandro Gallaz zi em res pos
ta à pergunta feita pelo Deputa do Babá. 

Com relação às colocações feitas pela Pastoral 
da Terra, de que a empresa Chamflo ra (Gru poCham
pion/lnternational Papar) cometeu grilagem de terra 
ou até mesmo agiu de má fé, já se encontramasmes
mas devidamenteesclarecidas acima. Ora se a em -
pre saesta va, como sempre esteveabertaa negocia
ções, não pode ser acusa da de" grílagemdeterras", 
existindotambémumimportanteesclarecimentofeito 
pormeio.do SenhorAda/berto, quandodeixaeviden
ciadoqueaempresasempreesteve imbu ídadeboa 
fé, quandomencionaemseudepoimen to, o que se
gue: 

" .... Porque é interessante, nós temos 
áreas rurais em São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Paraná, e lá, segundo o nosso pessoal 
da área Jurídica, não existe essa figura da 
cadeia do mi ní ai . .... Se eu tenho uma ma trf
cu la eu acre dito nela. E foi isso que nós fi ze -
mos aqui no Amapá em relação a essa Fa -
zenda/tapoã". 

Aindaparacorrobo raro raciocf niodequeaem
presaChamfloraacreditava que a existência de uma 
matrfcula seria o suficiente para realização de uma 
com prasegu ra, tem-seofatodeque cometeu o mes
mo erro com a FazendaSantaCruz, assim também 

colocou o Senhor Adalberto em seu depoimento, 
como segue: 

" .... Eu vou te mostrar mais um erro que 
nós come te mos aqui e que mostra re ai men
te que nós fomos levados a cometer alguns 
erros realmente no Amapá. Aqui essa pro
priedade chama-se Fazenda Santa Cruz. 
Essa Fazenda San ta Cruz ela faz par te hoje 
- . . . . Essa Fazenda nós com pra mos. Nós te
mos um documento de 20 mil hectaresdes
safazenda. Temosumamatrfcu/a, umdocu
men to pra nós ex ce /ente de 20 mil hectares. 
Quando nós to mos me dír, nós encontra mos 
9 mil. Tanto é que na reserva legal passada 
para o /BAMA são 9 mil. E mais uma dificu/
da de: dentro dos 9 mil existem pessoas com 
agricultura, que eram... Vamos dizer, não 
tem documento nenhum, mas estavam utili
zando a terra, e já fazem .... Como nós in c/u
fmos isso dentro da reserva legal, nós não 
pode mos de íxaressepessoa/des matar, tra
ba /har, aumentar. lssoépreservação". 

Ademais, para vez mais atestar a boa fé do 
Grupo Champion, estão os depoimentos do Senhor 
Geraldo Evangelista Ramos, que quando pergunta
do pelo Sr. Presidente, Deputado Luciano Castra, 
discorreucomosegue: 

" .... de imóveis adquiridos pela empre
sa, mas não me cons ta que nenhum desses 
registros foram feitos de forma irregular. Eu 
coloco à disposição qualquer uma docu
mentação, se forneces sá ria, e estou pronta
mente a pedir para a Comissão, qualquer 
de las que for". 

E também,quando perguntado pelo Deputado 
Baba, o Se nhorGe ral do, as sim respondeu, como se
gue: 

" .... Primeiro, o Mogi Guaçu vendeu 
para a empresa, para a Champion e, logo 
em seguida, ela detectou que a área rea/
men te não era aquela. Foi feito uma es cri tu
ra de rer ra ti fí cação em que a área dela ficou 
21 mil, os 41 mil e pou copas sa .... fí cou com 
o condomínio da União Federal e do 
INCRA'. 

A em pra sa sem pra demonstrou bom senso com 
referênciaàspessoasencontradasnasáreasquead
qui riu. Percebe-senitidamenteque, parasurpresado 
Grupo, quando seus prepostos sem pra encontravam 
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na área "posseiros', quando, atuando sempre de for
ma so ci ai, efetuava a retira da dos mesmos, sempre 
pagando justas indenizações pelas benfeitorias. 
Aliás, também fica de monstra da estaatitudeda em
presa, pelas próprias palavras do Senhor Gailazzi, 
quando mencionouemseudepoimentoqueaempre
sa fezacordocom 76agricultores (posseiros) da Fa
zenda ltapoã". Fica então inquestionável que a em -
presa tinha comoprin cípio, a negociação, não recor
rendo a recursos escusos para re sol verques tõesde 
posse, ou qua isqueroutras, o que, fica evidenciado e 
reforçado por meio dos esclarecimentos prestados 
pelo SenhorAdalberto, comosegue: 

" .... Então, já faz dois anos que nós es -
tamos negociando com esse pessoal, inde
nizando e assentando, pra que a área seja 
preservada". 

A Cham pion, especifica mente em relação à Fa
zenda lta poã, concordou queosagri cultores voltas
sem as suas terras. Concordou ainda - palavra do 
próprioSenhorGallazzi- quefossefeitaumaretifica
çãona ma trí cu la. Em seu depoimento o Se nhorGal
lazziexpõe, como segue: 

"A Champion já procedeu à retificação 
. da ma tricu la. Hoje, tenho cópia da nova ma -
trícula, mas ainda fica toda indefinida a 
questão dos 45 mil hectares de posse". 

Nota-se aqui que o próprio depoente (Se
nhorGa//azzi) dá, em seu der ra dei rode po i men to 
sobre a matéria a questão como encerra da, tudo 
emfunçãoda retificaçãofe ita na área, es ponta ne
a mente pela Cham pion. 

É mister esclarecer que os 45 mil hectares de 
que fala o SenhorGal/azzi, se referemaáreacoloca
daàdisposiçãopararegu larização, por meio de Car
ta-Consulta pro toco ladajun to ao INCRA, órgão que 
dará ades ti nação ti nal ames ma. 

Nesse momento da exposição do Senhor Gal -
lazzi, éimportantetambémnosremetermos aodepo
i men to de Enéas dos San tos Ra i oi, Su pe rin tendente 
do INCRA, e seu as ses sor, quem quando questiona
do pores te Sub-Relator, sobre se ai gu ma vez ti tu /ou 
terras de posse a empresa Champion, negou vee
mentemente. 

Expôs ainda o superintendente do INCRA que 
além de não terti tu la do áreas da Cham pi on, dela re
cebeu a diferença por meio de matrícula em que. 
constaaáreaquete ria sido irregularmente registrada 
pelo Sr. João Roberto Gomas Bragança. 

Tãocla ra éa posi çãodaem presa em regula ri
zar suas terras, que quando do depoimento do Se -
nhorEnéas dos San tos Ra i oi a CP/, perguntou opre
sen te Sub-Relator, oseguin te: 

"- Como eu não sou tão antigo no 
INCRA, o senhor tem conhecimento de al
gum outro proprietário que devolveu posse 
ao INCRA?" 

O Su pe rintendentedo INCRA respondeu. 

"Não, não, até o momento não." 

Deste diálogo pode-se perceber a postura da 
empresa em tornar firme sua propriedade sobre o 
montantequepossuidetítu los, enãoso breaárea su
postamente reunida pelo antigo proprietário, como 
bem demonstra novamente em depoimento do Se
nhor Enéas dos Santos Raio/, Superintendente do 
INCRA de Macapá, quando perguntado por este 
Sub-Relator .... O/NCRArecebeudaChampiona/gu
ma ma nifes taçãodede voluçãode terrasdequeela ti
nha, pretensamente, com pra do o seu direi to segura
men te as suas posses .. ., como segue: 

"- Ele recebeu uma matrícula em que 
de vol ven do o quan ti ta ti vo de área que foi re
gistrado irregularmente, conforme denúncia 
dopadre". 

Conclui-se, portanto, que com a retificação da 
área da Fazenda lta poã, a empresa Cham pi on, sem
pre injustamente denominada "griteira" pelo Senhor 
SandroGal/azzi, com a alegação de que a em pra sa 
agiu de má fé, foi a única dentre diversas pessoas, fí
si case ju rf dicascadas tradasno INCRA, que regula ri
zou sua si tu ação imobi liá riajuntoaque le Órgão. 

Fazenda São Manoel 
O SenhorGa//azzi, tambémmencionaqueaFa

zendaSãoManoeltinhaumdocumentoantigo,desde 
o sé cu lo passado, referentea umadoaçãodo Estado 
do Pará, onde a em presa Chamflo ra transformou uma 
área de 4.232 hectares em 8.700 hectares, e ainda 
que a Champion teria regularizado também esta ta -
zenda, da mesma for ma que regularizou a Fazenda 
lta poã, fican docla ro nos rela tos, como segue:. 

" .... A Championsecomprometeuare
gularizar esta matrícula, também, a pedir a 
retificação judicial da matrícula. Parece que 
já tenha te i td'. 

Assim, da mes ma for ma que a F a zen da lta poã, 
a Fazenda São Manoel já foidevidamenteregulariza
da. A regularização se deu por meio de Carta Con -
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suita, a qual, se encontra sob análise do 
INCRA/AMAPÁ/BRASÍLIA. 

AFazen da São Ma noel não apre senta qualquer 
ir regula ri da de no que tange ao quantum de sua área. 
lmportantevezmaisressaltar,queo SenhorAlessan
dro Gallazzi em seu depoimento reconheceu que a 
Fazenda São Ma noel e Fazenda /ta poã tiveram suas 
áreas retificadas para o tamanho que considerava 
real. 

Da Questão das Posses 
Pelos depoimentos evidenciados, presume-se, 

somenteatítu Iode argumentação, visto que édire ito 
social a reformaagrá ria, queosagriculto res" possei
ros" protegidos pela Pasto ralda Terra, aparentemen
te utilizavam-se de terras da União, nãoprovidencia
vamqualquertipode regularização, e sim, seca racte
ri za vam, cada vez mais, como os ver da dei ros" grilei
ros" deterraspúblicas. lnteressantesa lientarque, la
mentavelmentea faltadeprovidenciasnas regula ri
zaçõesdestasterras, é umaconstantenapo lítica pra
tica da pela Pastoral da Terra Ama pa en se. 

Em depoimento, afirma o Senhor Alessandro 
Ga//azzi: "Paraconcluir, o problema das terras públi
cas são 140 mil hectares que são do do mf nio da Uni- . 
ão, só que poren quanto estão sob custódia da Cham
pi on. Eu acho que ai guém tem que se mexer parasa -
ber como é que a União volta a ser dona do que é dela 
de ver da de, esse pon to ainda está por dizer .... ". Ora, 
vez mais, se analisar mos os de po i men tos do Senhor 
Gal/azzi podemos constatar que não compete a ele 
serumórgãofundiárioparaleloondebuscadefinirpor 
suasconvicçõesodesti no das terras bra si lei ras. 

Outrossim, no depoimentodo SenhorAdalber
to,quandoperguntadoporesteSub-Relatorse: V. Sa. 
pretenderes ga tarquan to dessa terra através de li ci
tação, através de mecanismos legais, dessas 140? 
Porque essas terras hoje tem tido o usoeconômico 
ou seja, esses 140hectarestemtido o usoeconomÍ
co?Essatambéméumapergunta. Respondeuàque
le Se nhorde for ma ela ra e ob je tiva que as re te ri das 
áreas de posse, con ti nu a vam como estavam, ou seja 
aem presaemmomentoalgum, utilizoudes tas áreas 
paraseusplantios,oabaixosegue aintegradodepoi
mento. 

Não. Esses 105 mil .. .Pelas nossas 
contas são 105 mil. O que acontece é o se
guinte: os números encontrados no campo, 
eles acabam de te rin domu itas vezes dos nú
meros de contrato, porque... Não. Conforme 
eu dis se no inf cio a ai guns, nós com pra mos 
de avião. Então, não ... O número correto, o 

número que nós temos hoje, são 105 mil 
hectares, nos quais nós adquiri mos as ben
feitorias. Essas terras não tem .... não estão 
incorporados a nenhum sistema produtivo 
emescalacomercialhoje". 

Ainda em depoimento do Senhor Adalberto, 
também quando questionado por este Sub-Relator, 
sobre os 105 mil hec ta res, respondeu: 

" ... Foraessesdoisprojetos, um tercei
ro potencial projeto dependeria da análise 
dessa carta consulta encaminhada ao 
INCRA. Nessacartaconsulta, dentrode 105 
mil hectares de ben te ito ri as com expectativa 
de direito de regularização, nós estamos 
propondo ao INCRA que nós poderíamos 
utilizar, desses cem ... oitenta pra um terceiro 
projeto ... aliás, vinte pra um novo projeto e 
oiten taprapreserva ção ". 

Pelosdepoimentos expostos até agora e ainda 
pelaapresentaçãofeitapelorepresentantedaCham
floraeGrupoChampion/lnternational Paper, Senhor 
Adalberto, ficou claro e evidenciado que a empresa 
quando chegou no Esta do do Ama pá, dentre outras 
aquisições, procurou adqui rirben feito riasepequenas 
culturas agrícolas de ocupantes de áreas na região 
docerrado,comaexpectativadeaofinalpoderadqui
rir o domínio da União Federal. To dos as aquisições 
foramcontabilizadasecomunicadasaReceitaFede
ral para efe i to de tri bu ta ção. Foram mu i tas as aqui si
ções, sendo que após o levantamento dos seus li mi
tes chegou-se a um total de 105.000,0 hectares de 
área, osqua is, aempre sa sem preteveexpecta tiva de 
regularização, si tu a çãohoje postula da junto a União 
Federal, tanto que formalizou em 16deju nhode 2000 
umaCartaConsultajuntoaoinstitutoNacionaldeCo
lonização e Refonna Agrária -INCRA, tencionando, 
obterregu la rizaçãodestasáreas,diga-se, solicitadas 
naformaconstitucional,oqueprovocouaaberturado 
processo legal de licitação, como o ocorri do no pas
sa do atra vésde Edital e Concorrência Público INCRA 
No DF/01n8, conformebemlembradopeloassessor 
do Senhor Enéas dos San tos Ra i oi (Ser gio Pa u lo de 
Souza Jorge). 

Finalmente, para encerrar a celeuma, desta
cam-seos depoimentosdoSenhorEnéasdosSantos 
Ra i oi e seu as ses soro Senhor Sergio Pau la de Souza 
Jorge (engenheiro agrônomo do INCRA), quando 
perguntados pelo Sr. Presidente Deputado Luciano 
Castra, como seguem: 
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Existe uma carta-consulta da 
Champion solicitando uma licitação de ter
ras públicas aos moldes do que ocorreu em 
1977, 78 e 16 de junho de 2000, feita pelo 
Procurador, Dr. EloilsonAmoras". 

Perguntado pelo Deputado Babá.... Sobre que 
áreas?, como segue: 

" ... Sobre as áreas dos 140 mil hec
tares remanescentes da que ela já tem do
minia/idade e que ainda, na verdade, está 
sen doa na lisa da pelo INCRA" 

" ... Eu gostariatambémdeesclare
cer que to das as áre as acima de 1 O mil, como 
é de conhecimento dos Srs. Deputa dos, toram 
abrangidas pela Portaria 558, do Ministro . 
Jungmann, e aqui no Amapá ainda estamos 
com esses processos em andamento, de fis
calização cadastral, onde nós também temos 
a responsabilidade de fazer verificação de 
toda essa dominialidade desses imóveis do 
quantitativo de áreas que eles apresentaram 
num ca das tro junto ao INCRA". 

Sendo as sim, esta empresa, quanto à questão 
levantada pelo Senhor AlessandraGallazzi, quando 
de nunciaa empresa emseudepoi menta .... "Eu dei
xo também essa denúncia, se quiserem, eu posso 
levar essa documentação ao conhecimento da Co
missão para termos o completo daquilo que foram 
levantadas como denúncias de como a Champion, 
além desses 140 mil hectares ", se encontra total
menteisenta, visto que a em presa Chamflo ra/Gru po 
Champion/lnternational Paper, procedeu como pou -
cas, ou até falar nenhuma fez, qual seja devolver 
áreas consideradas como da União, ainda que ad
quiridas de boa fé, que se encontravam sob sua 
custódiaaguardandoa respectiva regularização. 

Que fique definitivamente esclarecido também 
queoGrupoChampion, agora lnternational Paperja
mais,conscientemente, comprou terras (posses) de 
particular pertencente à União. Mesmo porque, não 
poderiacomprarumaterradequemefetivamentenão 
era dono. O que houve na realidade foi compra de 
benfeitorias coma expecta tivadedi re itode po derre
gularizar a área perante o INCRA. Expectativa que 
ainda remanesce, aquardan do uma manifesta çãodo 
INCRA/ AMP A/BRASILIA. 

Das Áreas das Fazendas Caiena, Teimoso, 
São Ma noel e San to Antonio: 

Analisandotodososdepoimentosrelacionados 
às denuncias postuladas contra o Grupo Champi
on/lnterna ti o nal Pa per, res tau demonstra do que com 

exceção das Fazendas ltapoã e São Manoel, que tive
ram retifica das suas respectivas áreas, todasasde
maisforamobjetode Carta-Consulta ingressada jun
to ao INCRA postulando regularizações, tudo isso 
corroborado pelos depoimentos dos Senhores Enéas 
dos SantosRaialeSérgioPau/odeSouzaJorge que 
quandoinquiridospelo DeputadoBabá responderam: 
Qual o teor desse documento que tem dentro do 
INCRA? E também com relação .... Isso, com relação 
à Fazenda /ta puã. Na ver da de, é o entorno da Fa zen
da /ta puã, certo? E com relação às Fazendas Cai e na, 
Teimoso, SãoManoe/eSantoAntonio como segue: 

" ... Eudesconheçoessadocumen
tação, mas tem o Dr. Luiz Paulo, que vai .... 
Sergio Paulo, que vai dar melhor informa
ção. Tem um processo da Champion solici
tando a aquisição no modelo de licitação. 
Mas isto... o processo ainda esta em anda
mento, ainda não esta ti na li za do" 

" ... Existe uma car ta-consulta da Cham
pion solicitando um licitação de terras públi
cas aos mo/ des do que ocorreu em 1977, 78 
e 16 de Junho de 2000, feita pelo Procura
dor, Dr. Elo íl son Amoras" 

Assim por todo exposto, não restam quais quer 
dúvidas de que o Grupo Cham pi on Interna ti o nal Pa
par, através de suas empresas Chamflora e Ameei 
não cometeu nenhuma grilagem de terras e muito 
me nos agiu de má fé, con si de ran do que foi sim pre -
judicado financeiramente, inclusive em seu projeto, 
e que ainda tem pendentes para regularização 
105.000 mil hectares, nestes incluídasasFazendas 
Caiena,Teimoso,ltapoã, São ManoeleSantoAnto
nio, aguardando regularização e a disposição da 
União Federal. 

Como corolário das denúncias e negociações 
realiza das porve readores, líderes rurais e com o apo
io dos Senhores Deputados desta Comissão Parla
mentarde lnqué rito, o lnstitu to Naci onalde Coloniza
ção e Reforma Agrária-INCRA-poderá reti rarda lis
ta do Livro Branco da Grilagem a Fazenda ltapuã, 
com área de 65.793 hectares, da empresa 
CHAMFLORA, que, numa ação inédita, devolveu 
toda a terra adquiri da através da com pra de suas pos
ses, pas san doaocuparapenasasáreasdesua legí
timapropriedadeedomínio. 

Empresa Anglo Gold: 
A empresa desenvolve importante projeto de 

pesquisa e lavra de ouro e outros me ta is, no Esta do 
doAmapá.Paradarprosseguimentoaodenominado 
Projeto de ex pio ta ção de ouro da Mineração lta jo bi-
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suasubsidiá ria, aem presacercougrandesáreas ru
rais, sob o pretexto de protegê-las do assédio de ga
rimpeiros. Dizendo-seapropri etária, segundodenún
ci as, expul souosagri culto resfami lia resdesuaspos
ses ou catas de garimpagem. 

Em seu depoimento, o Sr. Alessandro Gallazzi 
informou que o Projeto ltajobiobteve uma Licença de 
Ocupação (LO) e estendeu seus do mf ni os à área do 
assentamentorealizadopelolNCRA,extrapolandoas 
dimensões originais. Por isso, foram encaminhadas 
denúnciasaoMi nisté rioPú blicoeao INCRA. 

O Senhor Alessan droGal lazzi informou: 

" ... são vá ri os problemas, Sr. De pu
tado, que estão envolvidos na questão de 
ltajobi e que o INCRA acompanhou. Diria 
que são três os problemas. Tem um proble
ma em relação aos garimpeiros que esta
vam na área ga rim pan do, na área que a /ta -
jobicercou. Mesmosemaindater o domínio 
da mesma área, ela cercou aquela área im -
pedindo o trânsito das pessoas. Com ai guns 
garimpeiros ela fez acordos, com outros não 
fez nenhum acordo ... " 

" ... A /ta jo bi en trou com um pro ces -
so junto ao INCRA pedindo a licença de 
ocupação da área em que depoispretendia 
realizar o Projeto Amapa ri. Essa área ... par
te dessa área seria uma sobreposição à 
área de assentamento. Ou ando agente teve 
acesso a essa documentação, além de ver 
que ha via sobre posição na área de assenta
men to, consta ta mos que ha via uma extra po
/ação em relação ao polígono concedido 
pelo DNPM. Então, a gentecomeçouafalar 
para o INCRA desse fato. Bom, aí veio ao 
nosso conhecimento o fato de alguns as
sentados teriam sido remanejados pelo 
INCRA e pela empresa. Então, nós procura
mos e de nun ci a mos isso ao Ministério Pú bli
co e ao INCRA, querendosaberdequefor
ma isso tinhaacontecido ... " 

" ... Tempartedoassentamentodo 
Silvestre que está sobreposto com conheci
mento do INCRA à área do projeto de ltajo
bi. Agora, vale a pena /em brar que o projeto 
ltajobitempolígonocircunscrito, mas que a 
ltajobi adquiriu os direitos de pesquisa de 
outros polígonos, envolvendo neste caso, 
sim, todo o resto do assentamento; não só 
dos lotes dos assentados, mas inclusive do 

próprio .. , do próprio excedente do assenta·· 
mento ... " 

Empresa Jar cel Ce lu lo se(Pro jetoJari): 
Segundo a documentaçãoentregue a esta Co -

missão, o Projeto Jari tem 1.734.606 hectares, sendo 
55,75% no Esta do do Pará, e 44,35% no Esta do do 
Ama pá.Tendo como meta a produção de ce lu lo se, a 
empresainvesteemrefloresta mentode eucalipto. 

O Sr. JoséCláu dio Sardinha, emde po i mentoa 
esta Comissão, esclarece: 

" ... Falam muito que a Jari mudou de 
nome. Ela não mudou de nome. A Jari con ti -
nua sendo Jari Ce lu lo se S.A., uma empresa 
S.A., de capital aberto, e ela tem como sub
sidiária uma empresa chamada JARCEL 
Celulose S.A., que é a operadora do negó
cio celulose. Os ativos continuam perten
cendo à Jari. A JARCEL é só única e exclu
sivamente uma empresa que opera e pro
duz celulose. Como todos sabem, a história 
da Jari é uma história mui toco nhe ci da eco
meçou, em 1967, com um projeto do Daniel 
Ludwig de implantar uma série de projetos 
eco nô micos na re gíão doJari." 

Não são poucas as de nún ci as de que a em pre
sa veio, ao longo de três décadas, ex pan din do o seu 
latifúndio,inclusivepelaocupaçãodeterraspúblicas. 
Em seu de po imanto a esta Comissão, o repre sentan
te da empresa apresentou grande volume de docu
mentoscom oob jetivode provar ale gitimidadedodo
mí nio e posse das suas terras. No entanto, segundo o 
INCRA a empresa tem pendências junto ao órgão 
fundiário com relação aos títulos das suas terras, no 
Esta do do Pará. Ou, sim pies mente, ainda não as re
gula rizoutotalmente juntoaoórgãofede rale, se o fez, 
tal fato não chegou oficialmente ao conhecimento 
desta Comissão. 

As de nún ci as não se limitam às questões fun
diárias. Dizemrespe ito, também,aosconflitosdaem
pre sa com peque nosagri culto resque habitam aque
laster ras. Esta CPI recebeucomu nicações, verba ise 
escritas, de posseiros e agricultores que ocupam a 
margemdi re itado rio Jari, portanto em terras localiza
das no Esta do do Pará. São ta mí li as que têm na agri
cultura ou no extra ti vis mo sua única fonte de sub sis
tência. Em quase a sua totalidade, têm a posse de 
suas peque nas glebas, há mais de cinco anos. E so li
citam, em suas mensagens, que esta Comissão Par
la men tarde lnqué rito interceda emfa vorda sua leçti
ma ção, por serem pos sesman sas e pacíficas. 
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A margem esquerda do rio Jari estão às terras 
que sãooob jetodeste rela tório. Nestas localizam-se 
osMunicípiosde Vitó riadoJarie La ranjaldoJa ri, no 
EstadodoAmapá. 

Segundo o Prefeito do Município de Vitória do 
Jari, Sr. Luiz de França Magalhães Barroso, os con fli
tos nessas terras per mane cem sem solução. Em seu 
depoimento, ele apresentou assuasdenún cias: 

"Quatro anos de Governo, oito como 
Vereador.tentando que o MunicípiodeVitó
ria do Jari, que foi criado, hoje não tem um 
metro de terra naquela cidade. Quando o 
presidente da empresa assumiu, sentei em 
uma mesa e falei a ele que os vigia da em -
presa ameaçam que nem o cangaço do 
Lampião, de revólver, cinto de bala, andan
do aonde os agricultores tem roça. Isso eu 
acho um absurdo. Foi uma das re ela mações 
que eu fiz ao presidente.OMunicípiodeVi
tória do Jari sem ter uma área urbana e 
nem uma área rural, quando a empresa 
trouxemu itosfuncionáriosdeforapra Monte 
Dourado. Depois, chegado o tempo, aquele 
povo vão deixando de ser empregado, vão 
modernizandoaempresae, naturalmente, o 
desemprego se encontra naquela cidade. 
Tenho feito e lutado, quando fizeram a dis
criminação das terra do Amapá com a Jari 
Celulose. Aqui está o pro jetochamado Pro
jeto Mapa ri, um projeto que to dos os se cre
tariadosparticipam ... " 

Até hoje, o processo de incri mi nação, pelo qual 
o Poder Público in den ti fica, de li mi ta e separa as ter
ras devolutas das terras de propriedade particular, 
con ti nuatra mitandono Instituto de Terrasdo Amapá
TERRAP, e, segundo informações colhidas por esta 
Comissão, ainda não te riasidoconclu ído. A discrimi
natória ainda não foi publicada no Diário Oficial do 
Estado do Amapá, nãoconstitu indo, pois,atoju rídico 
perfeito. Ainda é possível a luz das recomendações 
desta CPI, o TER RAP cor ri girnes sa discriminatória 
os erros eras sos de ter excluí do os agricultores e áre
as para o de sen volvi men to urba no e pe ri urba no dos 
Municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e do 
DistritodeJarilândia. 

Essas terras que estão sob ocon tro leda em pre
sa, ou cuja propriedade vem sendo re ivindicadapela 
mesma, abrigam dois municípios, Laranjal do Jari, 
com aproxi madamente30 milha bitantas, e Vitória do 
Jari, com 12 milha bitan tes, uma reserva extra ti vis ta e 
as pessoas de, aproximadamente, 500 famílias de 

agricultores, distribuí dasemcomunidades ru ra ise ri
beirinhas.Amaioriadestaspossesfo ramconstitu ídas 
há mais de 20 anos, mui tas destas antes mesmo da 
cri ação do Projeto Jari. 

As principais comunidades rurais localizadas 
nas terras do Projeto Jari são: Jarilândia,àbeirado 
RioJari, Aterro do Mu ria cá, Santa Helena, Comércio, 
São João do Cajari, Santa Rita, São Tomé, Santa 
Ana, TerraCa í da, Paga Dívida, Conce içãodoMu ria
cá, Uiratapu ru, Santo Antônio, Padaria, Ma rajóeou
tras. 

Enquanto os agricultores defendem suas pe
quenasposses,ondede senvolvematividadesagríco
las de subsistência, a empresa, sob a alegação de 
que são glebas ne cessá riasparaospro jetosflo resta
is, ui ti li za-se de to dos os meios pararemo vê-los para 
outrasáreas. Du rantea reunião rea lizadapela Comis
são Par lamentar na cidade de Maca pá, toram exibi
dos filmes efotosde posseiros, desuaproduçãoagrí
cola, e cenasdeviolêncianoprocessodeexpulsão 
dos agricultores, do Vale do Marapi (Vitória do Jari). 
Na mesmaoportunidade, os representantesda em -
presa explica ramquea entidadedispõede umapa ra
to de segurança para ga rantiraprote çãode suas ter
rase que lamentam a ocor rên eia de conflitos. 

O Sr. José Cláudio Sardinha defende a segu ran
ça da empresa e justifica: 

" ... E eu quero dizer o seguinte: na mi
nha administração ninguém na região não 
foi nem será molestado. Nós temos vigilân
cia? Temos. A nossa vigilância é controlada 
pela Polícia Federal e recebe treinamento 
na Polícia Federal. Nós vamos fazer vigilân
cia na nossa área. Não é só por causa de 
problema de posse. É muito pelo corte de 
madeira, porque nós temos responsabilida
de perante o lba ma. E nós te mos cri ação de 
gado, hoje nós temos 9 mil cabeças, e nós 
te mos no ta do mui torou bode gado. Então, a 
nossa vigilância tá lá pra proteger o nosso 
patrimônio ... " 

A empresa, pelos seus representantes, procu
roude monstrarsua preocupação em pa troei narativi
dades de cunho social. Segundo o sr. José Cláudio 
Sardinha, "1 % do ta tu ra men to de to das as empresas 
do grupo Jariou de que viessem a fa zerparte do gru
po Jari dedicas sem 1 % do fa tu ra men to bruto para a 
área social. Isso é importante porque nenhuma em
pre sano mun dodesti na tantodi nhe iro para a área so
cial. .. " 
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Mostrando-se sensfveisàsquestõesrelaciona
das com as posses de agricultores fa mi li ares, com as 
áreas urba nas da cidade de Laranjal do Jari e Vitória 
do Jari, os Diretoressinalizamemfavordaabertura 
denegociação com as lideranças dos trabalhadores 
rurais. Os representantes da empresa estavam dis
pos tosa fazerum reordenamentofundiá rio, tendo em 
vista os ela mores que eles ou viram dos posseiros e 
das auto ridadeslocais,du ranteare união. 

O ponto de parti da aconteceu na reunião desta 
Comissão em Maca pá. Osre pre sentantesdaempre
sa apresentaram a proposta elabora da pelo seu de
partamento fundiário, rio sentido de se celebrar um 
contra to de comodato com os posseiros. Os senhores 
Deputados membros da CPI, por entenderem que a 
proposiçãoapresentadanãocorrespondiaaosansei
os dos agricultores, manifestaram sua frustração, e 
manifestaram acon vic çãodeque tal medi da não so
luciona riaoproble ma deforma definitiva. Se ria, ape
nas, um paliativo circunstancial. Sem os títulos de 
pro pri e da de não há como os agricultores acessarem 
o crédito e buscarem suaautodetermi nação econô
mica. Os representantesdaempre sa manifesta ramo 
interessedeapresentarnovaspropostasparaestudo 
da Comissão, das li de ranças loca is e para o Ter rap. 
Órgãofundiá rio que está proven doo processodis cri
minatóriodaquelasterras. 

AapresentaçãodaproposiçãodoDepartamen
to fundiário durante are união desta Comissão Par la
mentar de lnqué ri to soou como a si na li za ção po si tiva 
da empresa, no sentido de discutir e negociar, uma 
solução que atenda aos agricultores, prefeitos e em
presa, condu zi-laatéo Terrapantesda homologação 
final do processo discriminatório, já em curso. Ato 
contínuo, so Senhores Deputados reconheceram o 
méritoeaimportânciadamediaçãodestaCPlnopro
ces so, e se puseram a estudar novas propostas, para 
rediscutir a matéria com todas as partes, inclusive 
com os órgãos públicos envolvidos na questão, em 
particular com o Instituto de Terras do Amapá -
TERRAP, órgãoresponsávelpeloprocessodiscrimi
na tório da que las terras.Embora não seja o seu papel, 
de for ma con se qüen te a CPI foi se transformou num 
foro ideal para encaminhamento do entendimento, 
em busca de uma solução jus ta e duradoura. 

Os Agriculto resdo Vale Jari,juntamentecomos 
pre itosdaque lesmunicf piostize ramas seguintes re
in vindicações que este Sub-rela tortaz questão de re
gistrar: seriam retira dos dos mais de 370.000ha das 
terrasdaJariinclusasnoprocessodiscriminatóriodo 
Terrap, no estado do Amapá, aproximadamente 
60.000ha, que, hoje, estão sob ocon tro leda empresa 

Jarcel Celulose S.A, e que deverão ser destinados 
aos municfpios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e 
distritodeJarilândia,nasseguintesproporções: 

1. 15milhectares,destinadosao Muni
cf pio de La ranjaldoJari, distri bu f dos entre a 
área pe ri urba na e a área rural que se es ten
de na direção da Cachoeira de Santo Antô -
nio; 

2.15milhectares,destinadosaoMuni
cípio de Vitória do Jari, sendo 10 mil hecta
res distribuídos entre a área suburbana do 
Município de Vitória do Jari, e os restantes 5 
mil hectares destinados ao distrito de Jari
lândia e à área rural do distrito, em direção 
ascomu nidadesdosposse i rosloca is; 

3. 30 mil hectares,queaempresaJar
cel indicará para a criação de uma reserva 
extrativista, que abrigará as famílias locais, 
para suas atividades de subsistência e ma
nejo florestal, com a supervisão e orienta
ção do órgão esta du ai do meio am biente. 

Atividadescartorárias: 
A CPI, cumprindo o seu papel de investigação, 

convocou e ou viu ode po i men to do Sr.Geral do Evan
gelista, TitulardoCartó rio de lmóveisdoMunicípiode 
Ama pá. Como os de ma is que já foram ou vi dos em ou
tras Capita is, o de po i men to não es ela re ceu de modo 
satisfatóriooenvolvimentodeseucartórioemdenún
ci as de registros ir regulares de terras rurais. As res
postas,comonosoutrosdepo imentosdecartorá rios, 
foramevasivasepoucoesclarecedoras. 

Este rela torentendequeo Incra deve ráaprofun-
daras Investigações nestescartó rios. 

1.Análisedosfatosinvesti gados: 

Empresa Chamflora: 
A opinião pública tem vis to com certo ce ti eis mo 

aatuaçãodasComissõesParlamentaresdelnquérito 
insta la das na Câmara dos Deputa dos. E é, até mes
mo,compre ensfvel, umavezqueostrabalhosrea liza
dos ao longo de sua duração visam tão somente a in
vestigação. De tato, a CPI não produz fatos novos. 
Pelocontrá rio, ela só cu idade ta tospreté ritos. E ore
latório ti nal deve trazer a lume as con clu sões sobre 
estes mesmos fatos, após a aná li se e o debate dos 
parlamentares em torno da documentação colhida 
para exame e dos de po i men tos apresenta dos pelas 
pessoaseautoridadespreviamenteconvocadas.· 

No caso da Cham tio ra, o que se tem are la tar é, 
além daqui lo a que se pro pôs a Comissão (qual seja: 
investigar a ocupação ilegal de terras públicas), a 
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pronta reação positiva da empresa que, unilateral
mente, decidiu devolver ao Poder Público as posses 
de boa-fé adquiri das de agricultores. 

Neste aspecto, as atividades da Comissão fo -
ramco ro adasdeêxito. Osagriculto res familia respu
de ram retornar às suas posses. E o Ministério do De
senvolvimento Agrário pode, também comemorar, 
pois, com a devolução das áreas para o Poder Pú bli
co, não faz mas senti do manter a imagem desta em
presa no Livro Branco da Grilagem. 

EmpresaAngloGold: 
As denúncias apresentadas pelo Senhor Gal

lazzi, representante da Comissão Pastoral da Terra, 
no Esta do do Ama pá, dão conta da ex is tên eia de ga
rimpeiros e agricultores nas áreas do assentamento 
rural do programa de reforma agrária, denominado 
"Assentamento Silvestre", na Serrado Navio. Segun
doessasde núncias,aempresaalme ja incorpo rarao 
seudomíniofundiá rio asterrasdes seassen ta men to. 
Entende esta CPI que estas terras de vem per mane
cerincorpo ra das ao Projeto de Assentamento Rural 
"Silvestre" e que a empresa passe aapli caro d is posto 
no De ereto nº217/67 (Código de Mineração). Os re
sultadosauferidospelos royaltiesdopro duto da lavra 
mineral de vem serdes ti na dos à en ti da de-seja ela 
organizadasobaformadecooperativaouassociação 
- que representelegitimidade todos os beneficiários 
daqueleprojetodeassentamentodereformaagrária. 

Cartórios 

Para se combater as ocupaçõesilegais de ter
ras públicas, não basta apenas a per ma nen te tis ca li
za ção do órgão de terras, mas é fundamental que o 
Poder Ju di ciá rio, a quem compete a tis ca li za ção das 
atividades cartorárias, transforme em uma saudável 
rotinaacorre içãodos Cartórios de registro de imóve
is. Somentemedianteumarigo rosaaudito riadosre
gis tros pú blicosé pos sívelco lheros atos de improba
bilidade. Se não forem não forem verdadeiramente 
moralizadoras as correições realizadas pelo Poder 
Judiciário,caberáaprópriasociedadeencaminharas 
denúncias dos fatos delituosos, a exemplo louvável 
atuação, nesta CPI, da Pastoral da Terra e dos agri
culto resdo ValedoJari. 

No que diz res pe itoaoscartó rios de regis trodo 
EstadodoAmapá, sugi roque esta CPI en caminheto
dasasde núnciasde irregularidades, que recebeu, ao 
Ministério Público, Incra, eà CorregedoriadeJustiça 
do Esta do, para que sejam investiga das. 

Merecedestaqueadenúnciarelacionadacoma 
Fazenda ltapuã. Embora, nosdepoimentos,orepre
sentanteda Chamflo rate nha reco nhecidoquehouve 

erro do Cartó riodacida dede Amapá, no remem bra
mento das terras, esta CPI deve en caminhar indica
ção, na forma do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, para o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, para que seja pro mo vi da apura da investiga
ção dos atos daquele cartório, a fim de que se possa, 
de forma técnica e jurídica, promover a apuração 
com pie ta da de nún eia e a imedi a ta correção do erro 
carto rial, caso ainda persista tal irregu la rida de. 

JarcelCelulose-projetoJari: 

A Jar cel Ce lu lo se é a atuai pro pri e tá ria de uma 
partedoantigoPro jetoJari, idealizadopeloempresá
rio norte-ame rica no Daniel Ke ith Lud wigque adquiriu, 
em 1967, o controle acioná rio da Empresa Jari Ltda, 
estaconstitu ídaem 1948. 

O sonho do empresário era desenvolver um 
mega-projetoemplenaselvaamazônica,àsmargens 
do Rio Jari, nas divisas dos Esta dos do Ama pá e do 
Pará, compreendendo diversas atividades, como o 
reflorestamento,produçãodecelulose,mineraçãodo 
cau lim, rizicultura, criaçãodegadoenavegação. 

A gran di o si da de de seus pia nos atraiu os be ne
plácitos doGo vernobra si lei ro, que via, naquele pro je
to, umempre endimentoge radordedivisas. Noentan
to, sofreu sé riascríticasde umaparceladasociedade 
brasi lei raque, dite rentemente do Governo, via, ali,a 
ca pi tu lação de umagrandeextensãodeterras,de um 
grande latifúndio, de uma fonte inesgotá velfon te de ri
quezas natura isdaAmazô nia, emfa vordocapital in
ternacional. 

As principais restrições referiam-se à extensa 
área de refio resta mentoque iriasubstitu ira floresta 
natural, heterogênea, por essências exóticas, com 
danos incalculáveispara o ecos sistema, a tau na e a 
flora daquela região. As atividades industriais da fá -
brica de celulose, da mesma forma, provocariam 
grandes da nos ao meioambi ente. Os despejos indus
triais, principalmente o licor-preto sulfítico, que é a 
ma i orfontedepo lu içãoda industriada celulose e pa
pel, conta mi na riam aságuasdo RioJari. E a minera
ção do caulim era, também, criticada, visto que os 
seusrejeitosindustriaisprovocariamoassoreamento 
do rio, com graves prejuízos para o meio am biente. 

Mas,a ma iorpreocupaçãodoscrfticosdizia res
pe itoaosaspéctossociais, poisoprojetomarginaliza
ria a populaçãohabitante daquelas extensas terras, 
entre ribe i rinhose posse i rosqueviviamdesuasativi
dadesagrí colas, pesquei raseextrativistas. Coma im
plantaçãodopro jato, estapo pu laçãocrece ria em fun
ção do recrutamento de mão-de-obra. Os emprega
dos demitidos tenderiam a residir na pe rife ria da in-
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dústria,inchandoospequenosvilarejospróximos.Em 
verdade, o Pro jetoJari não era o úni coa re ce barres
trições. Havia uma resistência generalizada a gran -
das projetos na Amazônia, visto que, na visão de 
seus críticos, as empresas estariam desenvolvendo 
suas atividades nas terras amazônicas e extraindo 
suas riquezas, sem dei xaracon tra partidadodesen
volvimentosustentáveldapopulaçãolocaledaregião 
em que elas se insta lavam. 

Entretanto, omomentodosgran despro jatos da 
Amazônia já passou. Com o tempo, as atividades 
eco nô mi cas tive ram de se adaptar a uma nova re a li
da de-o de sen volvi mento sustentável. 

No caso do Pro jetoJari,omegaempresá rio Lud
wig vendeu sua participação acionária para outros 
grupos econômicos. AJarcel Ce lu lo se ficou coma in
dústria dece lu lo se e a mine raçãodeca u limfoipa rar 
nasmãosdeoutrogrupoeconômico.Asatividadesde 
rizicultura cessaram e a pecuária foi re di men sio nada. 

Hoje, aJarcelCe lu lo se pratica umapo lítica in
dustriai que leva em conta seus pro pó si tos eco nô mi
cos, sem, contudo, des prezarosaspectosam bi enta is 
e, principal mente, soei a is. 

Nestesentido,aempresanegociou,comsuces
so, uma solução dura dou rapara os ha bitantas de La
ranjal do Jari, Vitó riadoJari e comunidades rurais lo-
cais. 

Esta CPI, ciente da im portân ciadaso lução har
moniosa para um problema que já perdura, há mais 
detrintaanos, encaminhará ao Ministério Público, ao 
Instituto de Terras do Amapá - TERRAP, ao Poder 
Executivo do Estado do Amapá, e ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, na forma do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, solicitação para 
que os órgãos públicos com pe tentas a pro vem, com a 
máxima urgência, o acordo negociado, no âmbito 
das ta Comissão, com as partes envolvi das, e que se
jamto ma dasas medidas ad ministrativase lega is ne
cessárias para que sejam concretizadas, formaliza
das e registradasasdelimitações edemarcattões das 
terrasquefo ramob jetodo rafe rido acordo. E impor
tantequeo Terrap-lnstitutode Terras do Ama pá faça 
a inclusão do reconhecimento das propriedades dos 
agricultoresedasterrasdestinadasàsáreasurbanas 
e pari-urbanas dos municípios de Laranjal do Jari e 
Vitó riadoJari, no processodadis cri mi na tó ria que re
conhece as terras da Jari Ce lu lo se S/ A. 

ESTADO DE RORAIMA 

1.lntrodução 
A comi tiva dirigiu-se para Boa Vis ta, onde se re

u niudu ranteosdias 19e 20de ju nho,apósadi ligên
cia em Ma naus, O Esta do de Ao ra i ma tem ca rac te rf s-

ticas próprias. Em cada Estado brasileirovisitado, a 
Comissão encontrou problemas comuns e outros es
pecíficos. Em Roraima, o grande questiona manto da 
soei e da de local éaatuaçãoda Fu nai na de marcação 
das terras indígenas. Outros aspectos im portan tas re
fere-se ao fato de que, fazendo fronteira com a Ve ne
zu elaeaGu iana,oEstado estácomquasetodaaex
ten sãoterrito rial loca lizadana fa ixadefronte ira. 

2. De po i men to em Boa Vis ta. 

Héctor Daniel Garibotti, Fundador da Associa
ção Amazônica. Assunto: A entidade "Associação 
Amazônia" que ocupa uma área de 172 mil hectares. 

Luiz Eron Castro Ribeiro, Sub-tabeliãodoCar
tó riodo2º0fíciode Notas de Ma naus. Assunto: lden
tificaçãodos ri bei rinhosquefo ramassesso rados por 
advogados para assinar escrituras declaratórias, no 
caso da aquisição das suas posses pela Associação 
Amazônia. 

Luiz Antônio NascimentodeSouza, Pra si dente 
da Associação Amazônia. Assunto: Atuação como 
Presidente da Associação Amazônia, a partir de 
1999. 

José lguatemi de Souza Rosa, Presidente do 
lte ra i ma.Assunto: Sobre sua gestão e a questão da 
trans fe rên eia das terras da União para o Esta do. 

Lurenes Cruz do Nascimento, Presidente da 
Coopera tiva dos Produtores Rurais da RegiãodaApi
aú. Assunto: Pro jetosde refio resta mentodeespécies 
ma dei ráve is, plantio de urucumecriaçãodeabe lhas, 
naRegião,entreoutros,realizadospelaCooperativa, 
com recursos do BASA, do FNA. 

ArthurAgostini,Coordenador da CPT - Comis
são Pastoral da Terra.Assunto: Reforma agrária e a 
implantação dos programas Cé du la da T ar ra e Banco 
da Terra, em Ao ra imaeno País. 

Renato Lang, Assessor Estadual da CPT. 
Assunto: Assentamentos rurais no Estado pelo 
INCRA 

AlcirGursen de Miranda, Juiz de Oi re itodaCo
marcade Boa Vista. Assunto: Aestrutu rafundiá ria no 
Estado e na Amazônia e a implantação da Justiça 
Agrária. 

Ademir Junes dos Santos,Superintendentedo 
IBAMA. Assunto: 

Deficiências de recursos financeiros e de pes -
soaldoÓrgão,oParque Nacional Monte Roraimaea 
reserva in df ge na Raposa Serrado Sol. 

Ma ria de Fá ti ma Silva dos Reis, Mãe da vf ti ma 
em incidente indígena em Cotin go. Assunto: Conflito 
dos índios e fazendeiros em que a depoenteperdeu 
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um filho, vítima de acidente provoca do por incêndio 
empontedemadeira. 

Felipe Bretanha Souza, Procurador-Geral da 
Repúblicaem Roraima.Assunto: Regimeju rídicode 
tu te lado indioeoutrasquestões re lacionadascomas 
atribu içõesdo Ministério Público. 

DalvaMariaMachado, RepresentantedaAdvo
ca cia-Ge ral da União em Ao ra i ma.Assunto: A ques
tão da trans te rên eia das terras da Uni ão para o Esta -
do. 

Manoel AndradeFreitas,Superintendentedo 
INCRA em Roraima. Assunto: Projetos de assenta
mento rural do INCRA no Esta do. lnci dên eia de terras 
indlgenassobrepropriedadesparticulares. 

Wilson Jordão Mota Bezerra, Ve readordo Muni
cipio de Uiramutã.Assunto:Criaçãodenovasmalo
casindígenasno Estado.na Região de Raposa/Serra 
do Sol, pelo Padre Gi orgio. E o conflito en tregru pos 
in dí ge nas, e entre os índios e os não fn di os re si den
tes nas áreas em litígio. 

AlmirAlbuquerqueAnselmo,depoente.Assun
to: Acidentedecarro em ponte incendiadapelos índi
os, em que o de poente foi vítima. 

José Fernan desde Oliveira, depoente. Assun
to: Coope rativade Vila lracema. 

Lau roJoaquim Barbosa, RepresentantedaSo
ci e da de de Defesa dos Índios Uni dos do Norte de Ro
raima - SODIUR. Assunto: Deficiência da FUNAI 
como órgão de assis tên eia do in dio e po siçãocontrá
ria à demarcação da reserva Raposa/Serra do Sol 
como área contínua. 

Gilberto Pedrosa Lima, índioTuxa ua. Assunto: 
lnterfe rên eia de ONGs e padres nasco muni da des in
dígenas e o conflito com a sociedade não índia que 
reside na região Raposa/Serra do Sol. . 

Martinho AlvesdeAndradeJú nior, Administra
dor Regional Substituto da Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI. Assunto: Atuação do.Órgão de assis
tên eia ao índio. 

JoãoSoaresGomes,ribe irinho. Assunto: Rela
ção de trabalho com a Sociedade Amazônia. 

Paulo Rodrigues, ribeirinho. Assunto: Relação 
detrabalhocomaSociedadeAmazônia. 

CarlosPereiradaSilva, ribeirinho.Assunto: Re
laçãodetraba lhocoma Sociedade Amazônia. 

3. Prin ci pais Pontos. 
SegundooeminenteDeputadolucianoCastro, 

nãosepreten de pre julgar, mas escla recersituações 
que são de nunci adascomoocu pa ções ilegais de ter
ras públicas. Assim, o ilustreparlamentarsema nifes-

tou sobre os ob je ti vos da CPI, na di li gên eia ao Esta do 
de Ao ra ima, nos seguintes termos: 

"Qu e remos apenas ou vir, ou viram -
bos os lados, para que o eminente Relator 
possa ter uma noção exata dessa questão 
da ocupação das ONGs no que se pensa 
serter ras públicas.Também a outra vertente 
se refere à questão do cadastramento de 
terras para o Estado. O Estado de Roraima 
é o único Estado em que não detém patri
mônio em terras. Depoisquefoitransforma
do de Território em Estado, até hoje esta 
questão está em litígio, e nós precisamos 
dar ao Estado um patrimônio em terras e 
essa Comissão tem o objetivo também de 
estudar essa questão. E a última vertente se 
refere à questão da demarca çao de áreas 
in dí ge nas. Esta Comissão quer investigar se 
a demarcação de áreas indígenas aqui no 
Esta do de Roraima se faz através d- terras 
pú bli cas, como faz, por que faz e quem atua 
nessa demarcação. Esse é o objetivo desta 
Comissão e, pra isso, nós arrolamos uma 
série de convidados e testemunhas, para 
seremouvidosnessestrêsaspectos." 

Trêstemaspredo mina ramnas reuniões realiza
das na Assem bié ia Legislativa do Esta do, na Capital, 
Boa Vista: A questão fundiária do Estado, as terras 
ocupadas pela Associação Amazônia e a demarca
ção das terras in dí ge nas pela FUNAI. 

Aspectosfundiários. 
O que se depreende dos depoimentosedeba

tes realiza dos nesta CP 1, com relação à questão fun
diária, é que Roraima,aexemplodoAcre, tema maior 
fatiadesuasterraslocalizadasnaFaixadeFronteiras. 
De acordo coma Constituição Federal, asterrasde
volutas da Faixa de Fronteira são terras da União. 
Assim, o Estado praticamente não dispõe de terras 
rurais próprias. São da União. Como a União não dis
crimina, não vende, não faz a concessão de direito 
real de uso de suas terras devolutas, o Esta do fica im
pedidodede sen vol verprogramasdeassenta mentoe 
de regularização. Esteéoprincipalfa tordeestrangu
la mentodapo lítica fundiária do Instituto de Terras do 
Esta do de Ao ra i ma-lte ra i ma. 

Comocon seqüência da imo bilida de da União, o 
próprio Estado de Ro ra imainterfe riunoprocessofun
diá rio, rea lizandoarrecadações. No entanto, a União 
resistiu e ingressou em juízo, propondo uma ação de 
Interdito Proibitório, sob a alegação de que o 
ITE RAIMA esta ria dando início a "mais um round na 
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tentativa de espoliaropatrimôniodaUnião". A ação 
prosseguenaJustiçaeoEstadocontinuaimpossibili
ta do de atuar nas áreas sub ju dice. 

Du rantea reunião, oassuntofoide bati dope los 
Senhores Deputados e por convidadosqueexpuse
ram suas posições. Com relação a es-e problema, a 
Senhora Dai va Ma ria Macha do, da Advo ca eia Ge ral 
da União, es ela re ceu que: 

" ... com a criação do Território Fe
deral de Roraima, através do Decreto-Lei 
5.812, de 13 de setembro de 43, as terras 
eram do domínio da União até a Constitui
ção de 88. De lá para cá, nada foi feito, pelo 
me nos que seja do meu conhecimento, para 
que essas terras passas sem para o domínio 
do Estado, o que também não está ao al
can ceda nossa Procurado ria. Possivelmen
te, da Advocacia Geral da União, na parte 
de as ses so ra men to. Mas o que eu tenho co
nhecimento que tem acontecido foi que foi 
celebrado um convênio com o Ministério da 
Fazenda para que houves se um estudo com 
relação à trans te rên eia dessas terras do do
mínio da União para o domínio do Esta do." 

Respondendo à questão de ordem levantada 
pelonobreDeputadoRenildo,adepoenteafirma: 

"Deputado Renildo, quando a gente 
fala "não se fez nada até agora", porque, a 
partir da Constituição de 88 pra cá, com a 
transformação do Estado de Roraima em 
Esta do, já se vão lá mais de dez anos e, até 
hoje, o Estado de Roraima não tem terras, 
assim como o Município de Boa Vista tam -
bém não tem terras. Por incrível que pareça, 
eu nunca vi um Município sem terra. E aqui 
acontece essa situação, que eu considero 
até es drú xu la: um Esta do sem terra. As ter
ras eram do Amazonas. De po is, com a cri a -
ção do Território Federal de Roraima, em 
43, as terras ficaram para o domínio da 
União, de 43 a 88. Com essa situação, de 
88 até hoje sem uma definição se as terras 
pertencem ao Estado de Roraima ou à 
União. Existem julgados que dizem que as 
terras ainda pertencem à União, porque não 
foi te i tone nhu ma lei que passas se ... apesar 
de existir uma Lei Complementar n° 41, de 
81, que foi a que criou o Estado de Rondô
nia e que se aplicoutambémnatransforma
ção do Esta do de Ao ra i ma através do, se eu 
não me engano, do art. 14 do Ato das Dis-

posições Constitucionais Transitórias. E até 
hoje a si tu ação paira ... Acredito até que com 
essa CPI venha se definiressasituaçãode 
se fazer um projeto, alguma coisa de lei 
para que sejam transformadas as terras do 
extinto território passe para o domínio da 
União. 

Deputado Renildo, eu acredito que 
o Estado, ele escolheu, assim, as vias oblf -
quas para tentar transferir essas terras da 
União. Primeiro, porque eles entraram com 
uma ação de ela ra tó ria ... Então, eu tenho im
pressão que o caminhoquetásendosegui
do tá sendo erra do, entendeu? Ainda não foi 
encontrada uma linha de direção para que 
fosse resolvida essa questão da transferên
cia de terras." 

O Sr. Manoel Andrade Freitas, Superintenden
te do INCRA em Roraima, manifestou-se, na reu
nião, da seguinte forma: 

"O Estado de Roraima, através do 
Instituto de Terras de Roraima e Coloniza
ção de Roraima, o ITERAIMA, ele entrou, 
em 94, com o pe di do de onze gle bas, aliás, 
26 glebas, quase o to tal das glebas do Esta
do - de 28 -, solicitando que essas áreas 
passassem para o Estado via doação. No 
entanto, foiana lisa doo processo dedo ação, 
e o INCRA comunicouaoPresidenteàépo
ca que o processo não prosperou devido a 
problemas de atendimento legal do proces
so, de instruçãoprocessual. Em99,o Iterai
ma voltou, dessa vez, atentar ma tricu lar as 
terras da União, matricular em nome da 
União Federal, em nome do Esta do. Au, que 
o INCRA re ai mente entrou nessa questão, e 
entrou com manda do de se gu rança contra o 
cartório de registro de imóveis de Ca raca raí, 
que matriculou, no nosso entendimento, to -
talmente indevidamentecontra o Presidente 
do lte ra i ma e contra o cartório de Boa Vis ta 
também, já que também existe uma ação de 
matrícula das terras da União em nome do 
Estado no cartório de Boa Vista. Então, na 
ver da de, asterrascontinu amsobpa tri mô nio 
da União Federal, mas elas poderão passar, 
primeiro, no nosso entendimento, Va doa
ção, nessa ta ixade 100quilômetros, base a
do no Decreto-lei nº 2.375, regulamentado 
pelo Dec. nº 95.956. Mas - com atenção, 
ouvi a fala do DeputadoSalomão - vai ficar 
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também uma situação, umbu raconegro, va
mos dizer assim, na questão da faixa de 
fronteira de 150 quilômetros. Então, todas 
as áreas que passassem além da faixa de 
100 estariam na questão da ta i xa defrontei
ra E, au, necessitaria, no caso, a regula
mentação da Lei nº 6.634, que é a lei que 
estabelece ta ixadefronteira. Na verdade.as 
áreascon ti nu am sob patri mô nioda União e, 
hoje, dia 20, saiu no Diário do Esta do, Diá
rioclaJus ti ça, o juiz fede raldeterminou, re
almente, que as áreascontinuam, julgou no 
mérito a questão, que as áreas continuam 
sob domínio da União." 

Durante a reunião, o nobre Deputado Luciano 
Castrorealçoua importância da solução urgente para 
essa questão. Suas palavras sintetizam, com muita 
objetividade,oproblemae,comasabedoriaquelhe é 
peculiar,propõeocaminhodaconciliação: 

" ... porque o Estado de Roraima não 
tem patrimônio em terras. As terras estão na 
União. Numa discussão judicial entre a 
União, entre o Estado, entre o INCRA. 
Então, na realidade, nós estamos vivendo 
umgran de momento, ummomentodifí cilaté 
para a implantação dos projetos de refor ma 
agrária no Estado ... e nós queremos achar 
uma posição conciliadora para esta ques
tão." 

O ilustre Deputa do Salomão Cruz, no ensejo de 
con tri bu ir para a elucidação da questão, fez as suas 
oportunasobservações: 

"Essa questão, ela pre ju dica a agri
cultura familiar, o projetodereformaagrária 
do Governo .... Este ano, não vamos ti tu lar 
nenhuma (família), porque tá sub judice. E 
quando nós não titulamos, quando nós não 
inserimos os lotes, a agricultura familiar, no 
processoderegu la rizaçãofundiá ria, nós ex
cluímos eles dos projetos de reforma agrá -
ria, dosfinanciamentosdoGoverno Federal. 
Insisto de que essa solução, ela se resolve 
a curto prazo no entendimento político e a 
médio prazo numa proposta que essa Co
missão vai ta zer para que, em regi me de ur
gência, nós aprovemos uma lei que vai re
gu lamentaramatéria." 

Registre-se, por oportuno, que já tramita no 
Parlamento o Projeto de Lei nº 3.190/92 (PLS nº 
273/91), que trans te re ao domínio do Esta do de Ro ra-

ima terras per ten cen tes à União. Encontra-se, até a 
data da última pesquisa, no Sena do Federal, na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 
Recebi doo relatório do SenadorRa mezTebet, como 
voto pela aprovação das emendas da Câmara ao Pro
jeto de lei do Senadonº273,de1991,recomendan
do-se sua adequação à Lei Com pie men tar nº 95/98. 
Registra-se, na pesqui saem banco de dados do Se
na do, a última ação em 18 de abril de 2000. 

Não obstante a meritória proposição do ilustre 
Deputa do Salomão Cruz, no senti do de que se apro
ve a mi nu ta de um projeto de lei, que regulamente a 
matéria em apreço, hádeseesclarecerquea legisla
çãovigentecontemplaosme iosju rídicosparaaali e
nação, doação, conces sãodedi re ito real de uso, lo
cação, permuta e outrasformasdedes ti nação dopa
trimônio público. A União já possuios instrumentos ju
rídicos para transferir terras devolutas para os Esta
dos. O que falta, na realidade, é a determinação, o 
empenho ea vontade de resolvera questão.Entende 
esta CPI que o me lhorca mi nho é o do entendimento 
entre o Governo do Estado e o Governo Federal, no 
sentido de se encontrar uma solução negociada, 
comosuge riu, du ran tea reunião em Boa Vista, o ilus
treDeputadoLucianoCastro. 

As terras da Asso ci a.ção Amazônia. 

No que tange à ocupação das terras públicas 
por parti cu lares, posto que este é o foco prin ci pai das 
investigaçõesdestaComissão,adenúnciaquemere
ceu especial atenção dos Senhores Parlamentares 
diz res pe itoàAssociaçãoAmazônia, uma soei e da de 
civil que detém aposse de gran das extensões no Sul 
do Estado. 

Emdepo imentoàComissão, o Sr. HectorDa níel 
Ga ribotti, em nomedaAssociaçãoAmazônia, entre
gou ao Sr. Presidente, Deputado Luciano Castra, a 
documentaçãorelacionadacomosseguintesitens: a) 
com pra das posses e ben te i to ri as na região do Baixo 
Jauaperi; b) ações impetra das pela Associação Ama
zônia para regularizar as posses; e) ações de apre -
sentação pública, em Roraima, do ProjetoJauaperi, 
que norteia a Associação; d) relatóriodostrabalhos 
realizados, desde 1992, na região; e) dos projetos 
para o biênio 2000-2002. Esses documentos foram 
enviadostam bémparaa Câmara Municipal de Rora i
nópo lis, segundoodepo ente. 

O Sr. Hector fez uma longa exposiçãosobre a 
Associação Amazônia. Ois se que a en ti da de foi ins ti
tu í dacomoob jetivodecriarummode Iode de senvol
vimento sustentável no Sul do Estado de Roraima. 
Se gundoo de poente, a Asso ciaçãoAmazô nia ébra-
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sileira, nasceu em 91, foi registrada no Estado do 
Amazonas, tem per sona lida de ju rídicaeCGC. É for
mada por um grupo de, aproximadamente, 150pes
soas. No início, eraconstitu í da por um grupo menor 
deassociados. E,deacordocomodepoente, forma
daporpes soasquetraba lham emjornalismo, t..mso
ciologia, educação, comunicação social e pessoas 
que estão no in te ri ortra ba lhan do a terra, pescando. 

Apartirde 1992, comproupossesebenfe itorias 
localizadas na área do igarapéXixuaú e do igarapé 
Xipa ri nã, umamicrobaciade 170milhecta res. Ode
poentemanifestou-se,nosseguintestermos: 

"uma pérola que brilha no sul do Estado, que 
possamcolherfrutosdocapitalinternacional,docapi
tal para am biente, doca pi tal que vocês to dos sabem 
que existe, sendo bom, sendo mau." 

" ... São 185 quilômetrosdeperíme
tro. As duas microbacias sem alcançar a 
nascente do Xiparinã, incluindo a nascente 
do Xixuaú. E como a nascente do Xiparinã 
está numa região de mu itodifícilacesso, ge
ograficamente ela é realmente dttícil, a de
marcação que foife i ta para fazer essa licita
ção fechou em 185 quilômetros de períme
tro, que são 172 mil hectares e 400." 

" ... São sete famílias ... Evidentemente 
que essas famílias utilizam isso. Por exem
plo, a região tem castanha, a região tem 
sorva, a região cipó, a re gião tem açaí, tem 
bu ri ti, tem bensextrativosqueemdife rentes 
épocas do ano dão condição a essas ta mí li
as de percorrer uma região eco lher aque le 
fruto, vendê-lo, dois me ses depois tape re bá 
e três meses depois o abacaba, quer dizer, 
hoje em dia da for ma em que está já po de -
ria ser habitado por um número maior. Mas 
isso tudo está vinculado com uma questão 
de de tini ção da si tu ação da área. O que que 
é essa área? É área de pro te ção? É área de 
desenvolvimento sustentável? Existe um 
acordo com o Governo, não existe? Esta
mos trabalhando clandestinamente? É uma 
situação ... 

O depoente informou que a documen
tação foi en caminha da a um cartório de no
tas, apenas, para se registrarem as assina
turas. Não se fez o de vi do registro das terras 
emcartóriode imóveis. 

"Nós apenas fizemos, no cartório, 
tanto em Ma naus, como em Boa Vis ta, dois 
me ses depois, registro, que não sei se a pa-

lavra, a palavra não é registro, apenas foi re
conhecidoodocu menta. Nós nunca registra
mos. Nós fizemos aquilo para poder seguir 
um processo e solicitar ao Estado que aqui
lo se transformasse em outra coisa. Nunca, 
jamais,registramoscomoterra." 

AAssociaçãoso licitou ao lte ra imaacessãode 
direito de uso e informou, junto ao IBAMA, que a in
tenção era transformar a gleba numa área de pre
servação. Mas no parecer do Órgão ficou explícito 
que, enquanto não houvesse definição fundiária, 
não haveria condições de o IBAMA de ela rar aquela 
área como uma RPPN. 

" ... nós sabíamos que 116 mil hec ta
res pertenciam ao Esta do, segundo as in for
mações até lá e que 55 mil eram da União 
mas tinham sido do a das ao Esta do que ain
da não tinha arrecadado. Essa era a situa 
ção, e nós conversa mos com o Dr. lgua te mi 
na época, sabíamosasituação, sabíamosa 
situação, na medida em que fomos dando 
entrada a esses documentos, e ficamos 
aguardando que a situação se esclareces
se." 

" ... Mas tem dez anos, mas nós temos 
trabalhado... nossa, nossa instituição tem 
utilizado uma soma próxima aos seiscentos 
mil dólares durante todos esses anos. Não 
estamosfalando ... Umplanodezoneamento 
ambiental pode chegar a custar dois mi
lhões de dó la res, um milhão de dó la res. De
pende da área. No caso, nós temosfeitoas 
coisas a uma velocidade que era a nossa 
velocidade, a velocidade de uma sociedade 
civil organizada, pequena. Não somos uma 
WWF, não somos, nem pretende mos ser." 

O Sr. Luiz AntônioNascimentodeSouza, Pre
sidente da Associação Amazônia, explicou a forma 
como são f e i tas as captações de recursos. A assoei
a ção é for ma da por bra si lei ros e es tran ge i ros. Entre 
estes últimos, os senhores Christopher Clark e Erich 
Falk. "O Erich Falk é fotógrafo; o Chris trabalha, en -
fim, com empreiteira, e depois reformava casa na 
Europa, hoje é representante comercial." Eles co
nheciam pessoas na Europa que tinham interesses 
em contribuir para o financiamento da preservação 
ambiental na Amazônia, e tinham trânsito junto a 
entidades como o Instituto ítalo Latino Americano, 
com sede em Roma, e a IV Educativainglesa.Esta 
última estava in teres sadaemfazerestu dos na Ama-
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zô nia, fazerdocu rnen tá rios evf de os sobre a Amazô
nia. O de poente incluiu a Fundação Klein worth entre 
osparceirosestrangeirosdoprojetodaAssociação. 

Na seqüência dos depoimentos, a Comissão 
ouviu três ribeirinhos que venderam suas posses 
para a Associação Amazônia. Foram os Senhores 
JoãoSoaresGornes, Pau lo RodrigueseCarlosPerei
ra da Silva. 

Osribeirinhoscontinuararnrnorandonomesrno 
lo cal, após a venda de suas posses, e passaram a tra
ba lhar para a Associação. Recebem sa lá ri os, de for
rnairregu lar. 

Os depoimentosdessescaboclos, pela espon
taneidade,dramaticidade e ine di tis mo, foi, para este 
relator, urndosfa tosrnaisernocio nantesdesta CPI. É 
impossível descrevê-los. Reproduzi-los é a melhor 
forma de relatá-los. Eis alguns trechos da no tas ta
quigráficas que re produzem odiá logo com o Sr. De
putadoSérgioBarros,duranteareuniãoernRoraima: 

João Soares Go rnes: ... Então, esse negócio 
com ele foi feito atra vésde ele conseguir alguma aju
da, seco rnu ni carcom as pessoa, que ele é urna pes
soa mui tosá bia e de entendi rnen to, pra arrumar re
curso, corno podia combater a ma lá ria pra ajudar as 
pessoa e rneajudartarnbérn, porque era rnu ito,eu era 
rnu i toso fri do quando eu ado e eia com ela. 

Agente vive lá, zelando lá pra eles, tornando de 
conta, né? 

O SR.CARLOS PE RE 1 RA DA SILVA - Não, 
tenho nada, não. Ternco isa nenhuma. Eu recebisóno 
começo, mas nunca mais recebi nada, tá com uns 
três ou quatro ano que eu não recebo nada. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS -
Então, sóo Seu João que tá sendo pri vi le gia do? O se
nhor não tá re ce ben do? 

O SR. CARLOS PEREIRA DA SILVA- É, eu 
não recebo nada. Se caio doente, quase morro. Não 
trabalhava, não recebo nada. 

Quem não trabalha não come. 
O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - E o 

Seu Paulo está recebendo? O Paulo, o Seu Paulo 
está re ce ben dotam bém? 

OSr.Pa u lo Rodrigues -Pa reide receber. Tá 
com mais de ano que não me paga rarn mais, né? 

O SR. Deputado Sergio Barros - Algum dos 
senhores re ce beapo senta do ria pelo Fundo Rural, do 
FUNRURAL? Nenhum dos senhores recebe nada 
mensal mentedeaposentado ria, não, né? 

O SR.PAU LO RODRIGUES - Não, senhor. 
O SR.DEPUTADO SERGIO BARROS - Nin

guém recebe. 

O SR. PAULO RODRIGUES-Ninguém recebe, 
deaposentadoria não. (Pausa.) Oqueagente recebe 
é ... O que eu recebia eraosa lá rio, parou, equetô re
cebendo, ainda, atéago ra, éo rancho, alimentação, e 
ornedicamentotarnbém,quesernpreelestãoconcor
ren do com agente, né? 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Ah, 
sim, embora o se nhornão receba o dinheiro mensal
rnen te, mas todo mês o senhor recebe rnerca do ri as, 
recebernedicamentos,recebeassistênciadeles. 

O SR. PAULO RODRIGUES-Recebo, recebo 
a mercado ria e aas sistên eia de lesdernedica rnentos. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS-É, ern
bo ra não tem nada de vi damente contra ta do, nem as
sina do, não é isso? 

O SR. PAULO RODRIGUES-Não, senhor, não 
tem nada as si na do. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS-Outros 
com pa nhe i rosseus, porque me pa recequetern mais 
ai gunsqueven de rarntarnbérn. Essesoutrosqueo Sr. 
Carlos lern brou os no mas quando o nobre Deputa do 
SérgioCarva lho estava lembrando, assestam bérnre
cebern alimentação e recebem ... todos eles rece
bem? 

O SR. JOÃO SOARES GOMES - Todo rnun do. 
É, to doseies recebem. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS-Agora, 
dinheiro, pa recequesóosenhorque recebe, ou não? 

O SR. JOÃO SOARES GOMES - De lá, to dos 
são pago. Do Xi xu aú, to dos eles têm pago di re i ti nho, 
corretarnenteodi nhe i rodo paga rnento. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Só pra 
finalizar, Sr. Presidente, eu gosta ria deperguntarao 
Seu Carlos, ao Seu Paulo, ao Seu João: a situação 
hoje ean tes. Corno é que esta varne lhor? Estava me
lhorantes ou hoje? 

O SR. JOÃO SOARES GOMES - De lá? É, 
agora,euachoqueestejarne lhor, porque, agora, sea 
gente adoece que nãoternje itoali, é só ligar pra Ma
naus, o Daniel manda buscar. Se tem outra pessoa 
doente que precisa duma ajuda, não tem, a gente 
pode ligar pra lá, ele rnan da buscar, tarn bérn, pra lá, 
né? E, graças a Deus, também sobre alimentação, 
porque lá, época deverão, de seca, não ti nhacornoa 
gente com prarnada, porque não tinha barco pra levar 
mercado ria, né, porque o barco só vai quando tá che
io, que sabequeterncasta nha, que é tem podecasta
nha caindo.aí équeapa recebarcoparacomprarcas
ta nha, com mercado ria, mas cus ta 30 re a is, 32 re a is 
urna latadegaso lina,né? O regatão pede ... 
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Seu de organizações não governamentais, vêm pressio-
João, tem asco la lá nessa, nas sa região?Temesco- nandocommaisintensidadeaFundaçãoNacionaldo 
la?Comoquetáascrianças,osmeninos,comoéque Índio. Mas, as questõesindígenas não são conduzi-
faz? das de forma sa tista tó ria. E ova zioda Administração 

O SR. JOÃO SOARES GOMES-Tinha, tinha, Públicapassaaserocupadoporpessoasouentida-
ti nha, só que agora não tem mais criança, né? Agora das não governamentais que se locupletam da au-
tem umas criança, mas são pequeni nha. Só tem uma sênciadeumapolíticapúblicaindigenistaeficiente. 
que já estuda, né, e tem dois do ... dois do Seu Carlos, Em Roraima, ainda de acordo com o que se 
um dele e umdogen rodeie, lá em cima, no Xi pari nã, podeextrair-dosdepoimentosrealizados, pessoas 
queestudatambém.Sóqueagoranãotemoprofes- oriundas de outros estados e de outros países não 
sor pra es co la, né? Aí, ora paz ficou de, quando vim, tem vínculos com asco muni da das loca is, mas, mo vi-
ago ra, dia 28, ele ia trazera decisão da escola, né, dasporfortesentimentomessiânico,julgam-seauto-
porque a gente queria ver se arrumava mais umas rizadas a determinar o destino dos nativos, impon-
duasoutrês ta mília pra aumentar, porque uma escola do-lhesprincí pios,conce itos e preconceitos. E, num 
não podefunci onarcomduas, trêscrian ça; ému itodi- racio cí niomanique ísta, julgan do-seaci ma do bem e 
ff cil,né? do mal, ao pregarem o que, no seu entendimento, 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS_ Pra- consideramseromelhorparaascomunidadesnati-
sen ça porpartedogoverno, por parte, porexem pio... vas, terminampordisseminara riva lidadeeadiscór-
Se tem tido vi si tas ou que passa pelo rio ta zen do con- dia entre índios e não índios. 
ta to comvo cês, com os mora dores ri be i ri nhos? Acon- E da discórdia se passou ao conflito, e do con fli-
tece com pessoal da Funai, ou com o pessoal do toàviolência.Foioqueaconteceuemepisódiosque 
Incra, ou com pes soai do Governo do Esta do? Tem marcaram a história recente do Estado, culminando 
acontecido? com mortes. Em de po i men tones ta Comissão, a Se-

0 SR. JOÃO SOARES GOMES - De lá, com nhora Maria de Fátima Silva dos Reis descreveu o 
nós? seu drama, quando perdeu um filho de apenas 9 

o SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS -É. (nove) anos de ida de, em um conflito lo cal, em 1995. 
Nas ta ocasião, os índios in cen dia ram uma ponte, por 

O SR. JOÃO SOARES GOMES-Jáforamvisi
tar nós, já. O Zé Ma ria, ele é mu i to amigo do Daniel, o 
chefe da Fu nai. Agora, que nós nunca fomos lá com 
ele. O Daniel foi uma vez só, lá com ele, por que a gen -
te tem medo, por que agente não sabe conversar as 
conversas com eles, né, e tem medo de chegar lá e os 
outrospre judica remagente,osoutros ín diosquenão 
conhece a gente, por que nem todo tempo ele tá na 
Fu nai, que ele vi aja, vai pra um canto, vai pra outro. É 
assim. 

Demarcaçãodasterras indí genaspelaFu nai. 
A questão indígena, em Roraima, recebe a 

atenção de toda aso ci e da d e lo cal, uma vez que pra ti
camente a metade da extensãoterritorialdoEstado 
estádestinadaàscomunidadesindígenas. 

A Fu nai, que éo Órgão da Administração Pú bli
ca responsável pela assistência ao índio brasileiro, 
sofreconstantescortesorçamentárioseoseuquadro 
defuncioná rios é insuficiente para atenderàdeman
dado setor. Efácilcom preen der o que vemocor rendo 
com a Funai. À medida que as áreas indígenas são 
de marca das, aatu ação do Órgão cresce em impor
tân eia e a sua res pon sa bili da de junto às co muni da -
das torna-se mais evidente. Os próprios índios vêm 
seorganizandoemassociaçõese,comaorientação 

onde passava a sua Toyota, em direção à fazenda. 
Além da criança, que tale ceu, um senhor, que era um 
agricultor, morreu na hora, carbonizado. Um jovem, 
quesobrevi vau, sofre, atéhoje,as seqüelas das que i
ma du rasemseucorpo. 

É muito significante o depoimento realizado 
nas ta CP 1 pelo Sr.Wilson Jordão Mota Bezerra, ve re
a dordo Município de Ui ra mu tã: 

... E daí o Padre Gi or gio começou a ter ... a in flu
enciar. Por quê? O ser humano, realmente, ele tem 
essa necessidade. Na au sên eia dos Go vemos Fede
ral, do Governo Federal, na época, ele se pra vale eia 
da saúde e da educação. Então, são essas duas co i
sas frágeis que realmente o homem fica sensível. 
Então, diante disso aí, ele começou apene trar nes
sasco munida des indí ganas, e daí começouadisse
minar a discórdia, promover as invasões, que ele 
achava ... Elediziaoseguinte: que o índio não pode ria 
era ... era usar faca, mas podia usarfle cha, podia usar 
tudo o que fosse de madeira, para que não pudes se 
ca racte ri zarqueeranenhu maco i sade branco, por
que era crime, e o índio, usando flecha, pedaço de 
pau, tudoissocaracte riza va uma ação de índios, en
tão isso aí não teria nenhum problema. E foi... E o 
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tempo se foi passando, achegou hoje numa si tu ação 
que já ... oqueaconteceu, e hoje real mentetá umpro
blemamu itosé rio, continua umproblemamu i to sé rio 
na Raposa/Serra do Sol. Essa de marcação ... essa ... 
Houve uma industria lizaçãode ... umaindústriade in
vasões lá, promovida por ele, pelo PadreGiorgio,e 
também pelo Dom Aldo, aonde hoje, a maio ... Existe 
umgru pode índios, a maio ria lá, que não concorda 
com esse posicionamento. Uma coisa eu que rode ixar 
bem claro: não existe guerra aca ... guerra religiosa, 
que querem ca rac te ri zar isso. Não, não ex is te .. Essas 
comunidades indígenas que não concordam com 
esse po si cio na men to da lgre ja têm católicos, na sua 
maio ... acho que na sua maio ria são ca tó li cos, e tam
bém são crentes, ir mãos. Então não tem essa ... essa 
ca racte rizaçãodequeérealmenteumaguerra re ligi
osa. Existe, sim, uma indústria de ... desse Padre, o 
Padre Gi orgio, eo Padre ... e do Bispo DomAldo, que 
real mente implanta ramessa discriminação, essa bri
ga entre as ... esses próprios índios. Hoje já está entre 
os próprios índios, quecon ti nua os padre ... Agora fi
cou mais difícil o Padre Gi orgio entrar, porque ele já 
não tá mais na região, édifí cil en contrarele. Mas ago
ra ele atua, ele pode mui to bem atuar na Guia na. Ele 
fica do lado da Guia na e atuando aqui no Brasil, que é 
umaquestãoque realmentetemque serlevadaa sé
rio. 

Com relação às de marcações, o tema prin ci pai 
dos de po i men tos e debates relacionou-se com a de
marcação das terras localizadas na região Nordeste 
doEstado,nadivisacomaGuiana,denominada"Ra
po sa SerradoSol''. AFu nai, asco mu nidades in dí ge
nas e aso ci e da de cabo ela não-índia estão em confli
to. Enquanto uma parca la indí genadese jaquetodaa 
região seja pe marca da como uma única área, outra 
facção indígena deseja que cada etnia tenha a sua 
própriaáreademarcada. 

Outro fa torque complica, ainda mais, o conflito 
diz respeito às propriedades rurais da população 
não-índia. Nesta região, existemfazendascentenári
as, corneada iadominiale registro imobiliário, além de 
inúmeras posses, que são ocupações de boa fé. 
Entretanto, a demarcação em área continua, como 
quera Fu nai, incluiasterrasparti cu lares, fazendas e 
pos sesdenão-índi os, além decida des e vi la re jos. 

Segundo as autoridades locais, a demarcação 
das terras de diferentes etnias em área contínua, 
como quer uma facção.provocará prejuízos imensu
ráveis para a população não-índia e para o próprio 

Estado de Ro raima,queperderá imensasáreasdo la
vra do, próprias para o plantio de arroz e para a pe cuá
ria. Na região do lavrado, a vegetação dominante é 
se me lhanteàsavana, eé idealparaaagricultu rame
ca nizada e a cria çãode gado. 

No intu itodedefenderosinte resses3do Estado 
de Roraima, oGovernoestadualimpetrouumaaçãoju
di ci ai, na qual se opõe à de marcação da reserva como 
uma única área contínua, de fendendo, ao mesmo tem
po, que sejam de marca das como in dí ge nas apenas as 
terras assim definidas pela Constituição Federal, co
nhecidas,nalinguagemhabitual,comoilhas,emborase 
tra tedegran desextensõesterritoria is. 

4.Análisedosfatosinvestigados: 

Aspectosfundiários: 

Entende esta CPI que se faz im postergável uma 
rápida solução para as famílias de agricultores que 
ocu pamasglebas localizadas emterrasdevo lutas lo
calizadas no Estado, principalmente na Faixa de 
Fronteira. 

Afixaçãodocabocloamazônicoemseuhábitat, 
além de lhe render acida da nia, favorece as ações do 
Poder Público na Região, uma vez que oca bo cio, o 
peque no agricultor, conhece me lhordo que ninguém 
os recursos natura is, a fauna e a fio ra. E, como ensina 
Jacques Bug nicourt, épreci soseimaginarumaad mi
nistraçãoru ralcomosendo uma verdade iraadminis
traçãododesen volvimento. Se rianecessá rio, em pri
me iro lugar, atas tardos agentes públicos uma ilusão. 
Não são eles os res pon sá veis pelo de sen volvi men to, 
mas, sim, as comunidades de homens e mulheres 
que vi vem no meio ru ral. 

Com apoio oficial, o caboclo, integrando-se à 
sociedadeorga nizada, torna-se o pareei rona tu raldo 
Estado na preservação do patrimônio público e do 
meioambi ente. Abandonado-comosempre esteve, 
o cabocloamazô nico pode vira serfacilmentecoop
tado para práticas ilícitas, comotráficodedrogas,co
mércio ilegal de anima is silvestres, caça e pesca pre
da tó ri as, eto das as va ri antescrimi na is ti pificadaspe
las leisbra si leiras, in clusiveaocupação ede senvolvi
men to de ati vi da des ilícitas nas terras públicas. 

A verdade é que, enquantoperdu ramas dispu
tas judiciais pela titularidade dessas terras, entre o 
Esta do de Roraima e a União, os investimentos em 
atividadesagrí colas e pasto ris são inibidos, tendo em 
vistaaincertezadocontroledominialdessasáreas.E 
a sociedade roraimense continua na perplexidade, 
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impossibilitada de desenvolver suas atividades eco -
nômicas,agrícolaseagropastoris. 

Observe-seque o anca minha manto para o Po
der Ju di ciá rio da questão fundiária do Esta do de Ro
raima atrasa, ainda mais, o desenvolvimentoda Re -
gião. 

EstaCPI suga re, medianteencaminhamentode 
indicação ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, 
que se acelere o processo de dis cri mi nação das ter
ras devolutas, a fim de que sejam le gi ti ma das as pos
ses de boa-fé e, após odes lin de das terras parti cu la
res, se jamarrecada das as terras dedo mínio público. 
E, no que diz respeito às áreas de domínio da União 
reivindicadaspeloEstado,asugestãoénosentidode 
que ao Se nhorMi nistrodo Planejamento, Orçamento 
e Gestão seja encaminhada indicação legislativa, 
pro pon doa transfe rênciadessasáreasparao Estado 
de Roraima,atftu logra tu ito, pordoaçãoou porqual
querou tro me canis mo, na forma autoriza da em Lei. 

Terras da Assoei a çãoAmazônia: 
Não obstante a afirmativa dos diretores da 

Associação Amazônia de que agiram de boa-fé, ao 
adqui riraspossesde ribeirinhos, comofimdedesen
volverumpro jato eco lógico, ficou evidentequeaenti
dadenãotemodomínio ju rí dicodasterras, isto é, não 
é a legítima proprietária da área que ocupa. Ficou 
com prova do que se trata de uma ocupação ilegal de 
terraspúblicas. EoprópriorepresentantedaAssocia
ção admitiu, em de po i men to presta do a esta CPI, sa
ber que as á re as ocu pa das pela en ti da de são terras 
públicas. 

Aderna is, cabe, aqui, questionaroaspectoético 
e moral, até mas mo o ju rí di co, de um contra to de com
pra e venda celebra do entre partes tão de si gua is. De 
um lado, caboclos ribeirinhos, que mal sabem ler e 
escrever, pessoas sim pies, das pro vi das de qual quer 
informaçãoso bre seusdi rei tos. De outro lado, astutos 
negociadores, homens diploma dose cultos, que se
duziram aquelas pessoas carentes com ínfimos pa -
gamentos. São ta tos que merecem repulsa pela sua 
torpeza. 

AAssembléialegislativadoEstadodeRoraima 
instituiuumaComissãoParlamentardelnquéritopara 
investigaraAssociaçãoAmazônia.Orelatóriofinalre
trata,comdetalhes,asatividades,negociações,rece
bimantos de doações de estrangeiros e, principal
mente, a trama pela qual a en ti da de conseguiu ocu
par ilegalmente 172 mil hectares de terras públicas. 
Esta CPI lou vaa perseverança, cons tân eia e firmeza 
do Legislativo ro ra i men se. Ao mesmo tempo, endos
sa o austero trabalho de investigação dos senhores 

deputa doses ta duais, corrobora os termos do rela tó
rio ti nale ratifica suascon clu sões, sugestões e reco
mendações. 

Enfim, este Relator entende que os fatos de vem 
ser noticiados ao Ministério Público, para que seja 
aberto do de vi do processo legal, caso seja consta ta
da aocorrênciade de li tos pena is. E, na forma esta ba
le ci da pelo Regimento Interno da Câmara dos De pu
ta dos, seja en caminha do aos Órgãos de Terras com
petentes, INCRA e ITERAIMA, sugestão no sentido 
de que dêem início a um processo de arrecadação 
das terras ocupadas ilegalmente pela Associação 
Amazônia, porse rem, dedi re ito, benspú blicos. 

Área indígena "Raposa/Serrado Sol": 

O conflito na área indígena "Raposa/Serra do 
Sol" já perdura portrintaanos. Já foi, inclusive, ob jato 
deaná li seda Comissão Parla mentarde lnqué ritoins
titu ídaporesta Casa Legisla tiva como fim de investi
gar as ati vi da des da FUNAI. 

Em 1998, o então Ministro Renan Calhei rosas
sinou a Portaria rf 820, demarcando 1,6 milhão de 
hecta resdeterrascontínu as, e abri gandoqua trogru
pos indí ganas: Wa pi xa na, lnga rikó, Tau re pange Ma
cu xi. Mas, a de marcação ainda não foi homologa da. 

No caso aqui focalizado,oprocessodedemar
cação das terras em área contínua, como deseja a 
FUNAI e várias organizações não-governamentais, 
tem, coincidentemente, como principal referência a 
demarcação da reserva ianomâmi. Emambososca
sos, as terras localizam-se nas faixas defrontei ra. A 
reservaianomâmiestende-seaoterritóriodaVenezu
e la, paísvizinhoque, também, abriga índiosdessa et
nia. Are serva "Raposa/Serra do Sol" ai can ça as fron
teiras do Bra silcomaGu ia na, antiga possessão in
glesa que, como a Venezuela, abriga, igualmente, co
munidades indígenas, nas terras localizadas nas 
suas fronteiras com o Esta do de Roraima. 

Mas, é no campo jurídico que a demarcação 
dessa área toma contornos mais con tro versos. Pelo 
fato de ter sido pouco contrastada pelos tribunais, 
além do pouco trato doutrinário sobre o tema, a de -
marcação em área contínua vem re ce ben do severas 
críticas e gerando grandes polêmicas. Na verdade, 
trata-sedequestãosobremaneiracomplexa,umavez 
que não há, na Constitu içãoFede ral, nenhuma norma 
que, expressamente, autorize a União a demarcar 
áreas indí genasdistintas (ilhas, na lin guagemhabitu
al), em uma área con tf nua, anexando-as umas às ou
tras. Entre as áreas indígenas-ou ilhas-existem inú
meras posses de boa-fé, onde as fa mf li as dos cabo-
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cios locais moram, trabalham e produzem. Existem, 
também, áreas rurais priva das, com cadeia do mini ai 
com provada etftu Iode pro pri edadedevidamente re
gistrado emcartó rio. 

Deacordocomoart.231 daConstitu ição Fede
ral, são terrasindígenas: a)ashabitadasemcaráter 
permanente; b) as utilizadas para suas atividades 
produtivas; e) as imprescindíveisàpreservação dos 
recursosambientaisnecessáriosaseubem-estar; d) 
as necessá riasa sua re produçãofí sicaecultu ral, se
gundo seus usos, costumes etra dições. Esta éa defi
nição das terras indígenas, não existe espaço para 
outras interpretações. Aliás, em 1995, a Advocacia 
Geral da União exarou um parecer, no qual se men ci
ona judicioso voto do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, José Neri, para quem o critério para definir 
uma área não pode ser de " Índole exclusivamente 
histórica", masarea lidadeatual. 

Em que pesem as controvérsias geradas em 
torno da demarcação das terras indígenas "Rapo
sa/Serra do Sol", esta CPI entende que o índio pre ci
sa de terra para sobreviver e que a demarcação de 
suas terras é ir re tu-tá vel. Os índios têm pressa, nessa 
questão. Os não-índios também. No entanto, a de
marcação não pode se transformar em um debate 
ideológico, histérico ou panfletário. Nem se admite 
que o índio brasileiro seja utiliza do como massa de 
manobraparaob jetivosescu sos. Averdadei raca usa 
indígena deve buscar uma solução duradoura, e não 
o conflito. 

Este sub-refator, em recenteviagemcomal guns 
parlamentares àquela região, presenciou mais um 
novo tipo de conflito fundiário em terras públicas, em 
especialnaFaixadeFronteiras,noMunicípiodeUira
mutã. 

NesteMunicípio,oprograma"Ca lha Norte" está 
impossibilitado,porliminarconcedidapelaJustiçaFe
deral, de construir o Pelotão Especial de Fronteira 
(PEF), na área urba na do Município. 

Este fato setor na grave, uma vez que, não só a 
Prefeita de Uiramutã, como a maioria esmagadora 
dos vereadores e da população.desejam a constru
ção deste PEF, pois, além de gerar no vos empregos, 
de melhorar as condições dases tra das de acesso à 
capital, Boa Vista e incorpo rarfi lhos daquele Municí
pio, ele trará, também, médicos, dentistas e recursos 
queestimularãoaeconomiadaquelejáenfraquecido • 
MunicípiodeRoraima. 

Mais uma vez, como no caso da CPI da FUNAI, 
vem à cena a participação de ONG religiosas es pe ci-

almen teo CIR, entidadevin cu la da ao CIMl,quetem 
comoquarteldecoman do ide o ló gicoaalde ia in dí ge
nado MATURUCA, cuja prin ci palfigu rade insuflação 
da diáspora dos próprios índios MACUXI é o Padre 
italianoJorgeDalbene. 

Com essa nova vertente da grilagem judicial 
promovida por liminares, ferindo ortogonalmente a 
Constituição, cremos que to das as questões que en
volvem as discussões sobre as terras públicas, na 
área denominada "Raposa/Serra do Sol", merecem 
umadeci são urgente, emnívelda Presidênciada Re
pública, uma vez que, agora, não são mais os ta zen
de i ros, mas, sim, o próprio Esta do e a sua soberania, 
que estão sendo ex pul sosde seu pró prioter ri tório. 

Ade ma is, há de seres sal tara im portân eia deste 
Pelo tão, sob o pontodevistageopolítico, uma vez que 
há uma pen den ga his tó rica entre a Guia na e a Ve ne
zu e la, nesta área defrontei ra. Em umfutu roe prová
velcon fron to entre estas duas nações, a Venezuela 
terádeterine xo ra vel mente como espaço logístico as 
estradasquepassamemterritóriobrasileiro,noMuni
cípiode Ui ramutã, que é o únicopontodeacesso. 

Cabe, pois, a esta CPI encaminhar ao Poder 
Executivoindicação,naformaprevistapeloRegimen
to Interno da CâmaradosDeputados, pro pondo que o 
proces sodedemarcaçãodasáreas indígenas loca li
za das naquele extremo Norte do País seja antecipa
do de um amplo entendimento, nãoapenascomas 
co mu nidadesautóctones, mas, também, comas li de
rançasnão-índiaseasauto ridades locais.Considera
dasarealidadeeconjunturaatuais,quesejamatendi
dos, em primeiro lugar, os mais ai tos in teres ses na ci
onais. 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES: 

A CPI rea lizouasdiligênciasexternas, nos Esta
dos do Ama pá e Roraima, com o intui to de conhecer, 
in loco, todos os ele mentosdecará terpo lítico, social 
e econômico, que concorrem para ale sãodopatri mô
niofundiáriopú blico. 

No Esta do do Ama pá, a CPI de fron tou-se com 
grandes em pra en di mentos, que, pela suamag nitude 
econômica, apresentam-se como gera dores de di vi
sas paraa combalida economia nacional. Por isto, re
ce bemoapo io ea be nevo lên eia da bu rocraciaoficial, 
que, não raro, semostrapre ju di cialmenteto le rante. 

No caso em tela, a CPI investigou, com de termi
nação, asdenún ciasdeocu paçõesdeterrasdevo lu
tas e de remembramento ilegal de áreas. Aprofun
dou-se, também, nas questões relaciona das com os 
aspectos sociais, em decorrência das denúncias da 
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Comissão Pastoral da Terra - CPT e das lideranças 
dosagricultoresfamiliares. 

Diferentemente do que ocorreu no Amapá, 
Estadoemqueasdenúnciasdeocupaçõesilegaisre
ca f ramsobre em presasdegrande envergadura eco
nômica, em Roraima as investigações tiveram como 
alvoaatuaçãodasorganizaçõesnão-governamenta
is, de origem nacional e estrangeira, que, segundo 
denúncias,estimularamosconflitosindfgenas,aNor
des te do Esta do, e, ao Sul, ocuparam extensa área de 
domí niopúblico. 

A prin ci pai conclusão a que che gou esta CPI é 
de que, emambosos Estados, aadministração pú bli
ca mostrou-se incapaz de fiscalizar e monitorar, de 
forma eficiente, asativi dades ilf citas em terras pú bli
cas. Verificou-se que, especialmente os órgãos de 
terras, ITERAIMA, TERRAPe INCRA, eoórgãofede
ral de assis tên eia ao índio, FUNAI, não conseguiram 
exercercomeficiênciaasfunçõesquelhessãoatribu
fdas pela Constituição Federal. Sendo órgãos da 
AdministraçãoPública,devematenderaosprincfpios 
arrola dos noart. 37, quais se jamda lega lida de, im
pessoalidade,moralidade,publicidadeeeficiência. 

Considerandoaconjuntu ranacionalatual, iden
tifica-secomopressupostoparaobomfunciona men
to dos órgãos envolvi dos com as questões das terras 
públicasomaioraportederecursoshumanosefinan
ceiros. Hoje, enquanto crescem de importância as 
suas atribuições, constata-se o seu enxugamento, 
com drástica redução de seu poder de ação. 

De acordo com o art. 37 do Regimento Inter no 
da Câmara dos Deputados, esta CPI deve encami
nhareste relatório e as cópiasdasdenúncias e docu
mentosrecebidosaoMinisté rioPú blico, paraquepro
movaaresponsabilidadecivilecriminalporinfrações 
apuradas e adote outras medidas decorrentes de 
suasfunçõesinstitucionais. 

Com o ob je ti vo de con tri bu ir para aso lu ção dos 
problemas iden ti fica dos, esta CPI oferece as se guin
tessugestões: 

1. Que o Instituto Nacional de Coloni
zação e Refor ma Agrá ria - INCRA mo ni tore 
as atividades agropecuárias do Projeto de 
Assentamento Rural Silvestre, no Esta do do 
Amapá,compatibilizando-as com as ativida
des minerárias da empresa AngloGold, res -
peitada a participação dos assentados, or
ganizados em cooperativa ou associação 
que os represente legitimamente, nos resul
tados da lavra, na forma estabelecida no 
Decreto-Lei rl' 227, de 28 de fevereiro de 
1967. 

2. Que o Instituto Nacional de Coloni
zação e Refor ma Agrária tis ca li ze o Ca das
tro Rural das empresas AngloGold, Cham
flora e Jari Celulose S/A. (Jarcel Celulose), 
cruzando as informações das empresas 
com inscrições e averbações dos Cartórios 
de Registro de lmóve is. 

3. Que a Corregedoria de Justiça do 
Esta do do Ama pá faça, com regula ri da de, a 
correição dos cartórios de registro de imó
veis do Esta do. 

4. Com relação ao processo de discri
minação das terras da empresa Jari Celulo
se S/A. (JARCEL), a CPI recomenda ao Po -
der Executivo, por meio do Instituto de Ter
ras do Ama pá - TERRAP, que: 

4.1. Reconheça,noprocessodediscri
mi nação, as posses dos tra ba lha dores ru ra
is, ades ti nação de uma área para a cri ação 
de uma reserva extrativista para o manejo 
florestal, cuja localização depende de estu
dos e entendimentos com a empresa, as 
áreasurbanaseperiurbanasdosMunicfpios 
de Laranjal do Jari, Vi tó ria do Jari e do dis -
tritodeJarilândia; 

4.2. Com a assistência do Ministério 
Público Estadual e do Instituto de Terras do 
Ama pá - TER RAP, no que couber, tomem as 
medidas administrativas e legais necessári
as para que sejam concretizadas, formaliza
das e registradas as delimitações e demar
cações das terras que tenham ocupação le
gítima pelos pequenos agricultores e aque -
las necessárias ao desenvolvimento urba
nos dos Muni cf pi os de Laranjal do Jari e Vi
tória do Jari que foram objeto de várias rei
vindicações noâm bitodesta Comissão Par
lamentar de lnqué ri to, com a empresa Jar cel 
Celulose e somente após esses procedi
mentos pro mo ver, na for ma da Lei, a homo
logação do processo discriminatório daque
las terras pela Jari Celulose S/A., hoje Jar
cel Ce lu lo se S/ A.; 

4.3. Estabeleça como pressuposto 
para a conclusão do processo de discrimi
nação das terras da Jari Ce lu lo se aso lu ção 
definitivadasquestõesacimaarroladas. 

5. Que o Ministério do Desenvolvimen
to Agrário dê caráter mais dinâmico ao pro -
cesso de discriminação das terras devolu
tas, localizadasnoEstadode Rora ima,afim 
de que sejam legitimadas as posses de 
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boa-fé, e, após o deslinde das terras parti
culares, promova a arrecadação das áreas 
dedomfniopúblico. 

6. Que o Ministério do Desenvolvimen
to Agrário dê início, com base na Lei nº 748 
de 25-2-1901, na transferência das terras 
(processo de discriminação) inscritas na 
área definida como Territó riodoContestado, 
para o domínio do Governo do Estado do 
Amapá. 

7. Que o Poder Executivo, pormeiodo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, instrua o devido processo de trans -
ferência ao Esta do de Ro ra i ma, a tí tu logra
tuito, das terras devolutas da União, locali
za dasna Fa i xade Fronteiras, ob jetodedis
puta judicial, dando à questão uma solução 
negociada. 

8. Que o Instituto Nacional de Coloni
za ção e Refor ma Agrá ria - INCRA e o lnsti -
tuto de Terras de Roraima - ITERAIMA in
corporem ao pa tri mô nio público da União ou 
do Estado, respectivamente, por meio de 
processo de arrecadação, as terras ocupa
das ilegalmentepela AssociaçãoAmazônia. 

9. Que o Ministério da Justiça, por 
meio da Fundação Nacional do Índio -
FUNAI, promova amplo entendimento com 
as comunidades indígenas, com as lideran
çasnão-fndiaseauto rida desloca is, levando 
emconsideração a realidade e a conjuntura 
atua is, para que, atendi dos os mais altos in
teresses nacionais.se possa dar prossegui
mento ao processo de de marcação das áre
as indígenas localizadas na região denomi
nada "Raposa/Serra do Sol", de forma justa 
eduradoura. 

RELATÓRIO DO ESTADO DO RONDÔNIA 

RELATÓRIO PARCIAL- ESTADO 
DE RONDÔNIA 

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO POPULACIONAL, 
ECONÔMICA E FUNDIÁRIA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA22 

O início: ban de irantesejesu ítas-ociclodo 
ouro 

Oproces sodeocu pa ção humana e da forma
çãodenúcle )Spopu laciona isdaáreageográ fica que 
constitui o Esta do de Rondônia tem sua origem em 
fins do século XVII e no começo do século XVIII, 

quando a CoroaPortuguesa realizava operaçõesna 
região do Alto Madeira e no Vale do Guaporé, com 
bandeirantese jesuítas, em busca de jazimentosau rf
fe ros e "drogas do ser tão". As descobertas de ouro e 
aspenetraçõesdefaiscadores,mascates,militarese 
religiosos proporcionaram o surgimento das primei
raspovoações, como Pou soAlegree Casa Redonda. 

As dificuldades de navegação fluvial, a insalu
bridade e aagres si vida de de tribos in dí ge nasca rac
terizou essa primeira etapa do povoamento portu
guês em terras de Rondônia como ocupação esparsa 
e efêmera. A intensidade do processodeocupação 
va riouconformeos interesses externos e, em alguns, 
momentos, como no ci cio da borracha, adis tân eia e a 
adversidade do meio ambiente não impediram uma 
penetraçãobemsignificativa. 

O séc u lo XIX: oprime i ro ci cio da borra cha 

No início do século XIX, o declínio do ciclo do 
ouroprovocouoaban dono dos núcleos ligadosàex
tra ção desse minério. Esse quadro se manteve até a 
segunda me ta de do sé cu lo XX, quando a Amazônia 
passou ades pon tarcomo grande produtora e ex por
ta dora deborrachana tiva. O aproveita manto in dustri-. 
ai da borracha silvestre exigia uma produção em larga 
escala, to men tan do o aumento da ex porta ção do lá
tex produzido na Amazônia (o ciclo da borracha) e 
promovendo o segundo processo migratório para a 
região. Tal processo era estimu ladoporumfa torna tu
ral, a seca no Nordeste bra si lei ro. 

Essa atividade econômica atraiu dois tipos de 
povoadores:osseringalistas,donosouarrendatários 
de seringais, eos se ringue i ros, pe regrinosori undos 
do Nordeste, tangidos pela inclemência da seca ou 
fugitivosda expansão dos latifúndiosaçuca re iros. 

Cerca de oitenta milnordestinosespa lha ram-se 
pela Amazônia ron doni en se, atra vésdos rios Ma dei
ra,Jamary, Machado(Gy-Paraná), Guapo rée Mamo
ré. A ocupação humana de corrente do ci cio da borra
cha teve ca rá terdu radou ro, po rémocorreudeforma 
disseminada em pequenos eesparsosaglome rados, 
perdidos na vastidãodafloresta. 

Após o fim do primeiro ci cio da borracha, acen
tua-se ova zio. Os seringa is não se cons ti tu íam em fa
to resde produção agrí co laoudefi xaçãodo ho memà 
terra. Ode sen volvi mentoda re giãoesta va vinculado 
ao lentoprocessode umaeconomiaextrativis ta, total
mente dependente das oscilações do preço que a 
borrachanativaalcançavanomercadointernacional. 
Poroutrolado,osseringueirosambicionavamsomen
te retornarem às suas terras de origem, tão logo ad
quirissem condições financeiras. Poucos se fixavam 
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na região.Tudo isto soma do, provocou êxodo po pu la
cio nalda Ama zõ nia rondo ni en se. 

Contudo,emalgunslugaresocorreuaformação 
de unidadesagríco las, pecuáriaseextrativistas, com 
a formaçãodesftios, fazendaselatifúndios. Em ou
tros, houve o puro e sim pies abandono das áreas, im
plicando are conversão das terras dos ca u cha is e se
ringa isemterrasdevo lutas. 

O iníciodosécu lo XX: a ferrovia Madeira-Ma
mo ré e ases ta ções tele gráficas de Ron don 

Em 1924 ocorreu uma nova produção de látex 
emgrandeesca la, fa torquecondu ziua um novo pro
cesso migratório. Entretanto, rápido e desordenado, 
esse processo não resistiu à ofen sivaasiá ticanomer
cado internacional.Apesardetudo,opovoamento ur
banovinculadoàferroviaMadeira-Mamoré24 ,iniciada 
em 1907 econclu ídaem 1912,apresentavasinaisde 
expansãoeumanovaatividadeeconômicadesponta
va: a exportação de castanha-do-pará. 

No período compreendido entre 1920 e 1940, 
um novo processo migratório teve origem na migra
ção originá ria do Mato Grosso, tendo como rafe ren ci
alasestaçõeste legrá ficas da Comissão Rondon. Os 
migrantes formavam peque nos núcleos urba nos nas 
cercanias dessas estações, como Vilhena, Pimenta 
Bueno,Ji-Paraná,eAriquemes. 

A década de 40: o segundo ciclo da borra
cha, a criação do TerritóriodoGuaporéeaspri
meirascolôniasagrícolas 

A partir de 1942 a Amazônia voltou a receber 
povoadores.Fatorespolfticoseeconômicosligadosà 
produção de borracha silvestre para atender às ne -
cessidadesdospa f sesaliadosquelutavamna li Gu
erra Mundial fomentou uma migração coordenada 
pelogovernofederalefinanciadapelos Estados Uni
dos.Surgia as sim a segunda fase do Ci cio da Borra
cha e um novoflu xomi gra tório voltou a ocorrer, cons
titu ídonovamentepornordestinostangidospelaseca 
eatra í dosporoportu nidadesdeme lho rescondições 
de vida e trabalho. No entanto, dessa vez havia uma 
substancialdiferençaemrelaçãoaoprocessomigra
tó rio do primei roei cio: o processo migra tó riofoidi rigi
doeorganizadooficialmente e comosnovospovoa
dores divididosemduas categorias:voluntários, de
nomina dos Ari gós, e recruta dos, alista dos como Sol
da dos da Borracha. 

Essesegundociclopropiciou, politicamente, as 
condições necessárias para a criação do Território 
Federal do Guapo ré, em 1943, fato que mo di ficou a 
estrutu rapo lítico-orga nizacionaldaregião, fixouapo
pulação urbana, ordenou o povoamento rural com 

base em novas concepções agrícolas e colonizado
ras, e es ti mu lou oco mércio. 

Quando terminou a li Guerra Mundial, também 
cessou o inte ressedo mercado internacional pela im
portação de borracha nativa da Amazônia. Conse
qüente mente, ocorreuodeclíniodo segundo Ciclo da 
Borracha, masaAmazô nia rondo ni en se não sedes
povoou, como aconteceu durante a decadência do 
primeiro ciclo, no começo do século. O governo do 
Território Federal, visando evitaroêxodopopulacio
nal e re duziro impactoca u sadopelaque dada produ
ção de borracha, cri ou co lõ ni as agrf colas, a partir de 
1945, como a do IATA, em Gu aja rá-Mi rim, ade Can
deias e as ja po ne sas Nipo-Bra si leira e Treze de Se
tembro, em Porto Velho. 

Essas colônias, entretanto, não alcançaram os 
objetivos pretendidos, pois de um modo ge ralfo ram 
criadasemterraspobres,comestímulodaagricultura 
de subsistência, sem uma política de fomento que 
contem pias se os colo nos com fi nan ci a men toda pro
dução, abertura e conservação de estradas vi ci na is e 
co mareia liza ção dos produtos.Apenas duas prospe
raram: a Co lôniaJapo nesa, porrece bersubven çãoe 
assis tên eia técnica do seu con su la do em Belém, e a 
do IATA que recebia apoio da prefeitura de Guaja
rá-Mirim. 

Os anos 50: o ci cio do diamante e o início do 
ciclodacassiterita 

No inf cio dos anos 50 surgiu um novo ci cio eco
nômico: oCiclodo Diamante, centra dona região com
preendida entre Pimenta Bueno e Ji-Paraná, com a 
descoberta de grandes jazidas de diamante nos rios 
Machado,ComemoraçãoeBarãodeMelgaço,atrain
doumnovapopulaçãodegarimpeirosecomerciantes. 

Nessa época ainda predominavam na Amazô
nia os sítios eos latifúndios, que tinham maisaca rac
te rfs ti ca de posse do que de pro pri e da de, já que na 
maioriadasvezesoproprietáriodesconheciaotama
nho exato do seu imóvel e os seus limites. A ocupação 
gratuita dasterrasdevo lutascontinuavaaserto le rada 
pelo Estado, uma vezqueaofertadeterra era pratica
men te ili mi ta da. Além do mais, a ocupação de terras 
numa região tão vasta nunca fora muito difícil, em 
face de não exigirnenhumaformalidadeantecipada. 
Basta vaentrarnamata, fazeraderru badae um ta pi ri. 
O procedimento legal seria o de se fazer, a seguir, 
uma solicitação de títulos de posse, que mais tarde 
se riaconfirmadacomotítu lodefinitivo. 

Ainda na década de 50 (1958) tem inf cio o Ci cio 
da Cassiterita, origina dopeladesco berta do minério 
na área compreendida entre Ariquemes e Porto Ve-
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lho. O caso da ex piora ção da cas si te ri ta em Rondônia 
foi considerado original e único. A riqueza dos alu
viões que foram encontrados de início e o seu alto 
teorpos sibi lita ram uma ex pio ração inicial pela forma 
da garimpagem, fenômeno que normalmente só 
ocorrecompedrasemine ra isprecio sos. Um grande 
nú me rodega rimpe i rosaflu iu para a região,atin gin do 
diferentes áreas, a ma iorpartede lasdedifí cilaces so. 

A década de 60: a ex piora çãoda cas si te ri ta, 
a "garimpagem predatória", a construção da 
BR-364, oco meço da especulação imo bi liá ria e a 
invasão de terras indígenas 

Em 1960, o Governo Federal deu início à cons
trução da rodo via B R-029, hoje B R-364, ob je ti van do 
vi abi li zara ex pio raçãoeacomerci a lizaçãoda cas si
ten ta, o escoa mentoda produção e inter li garRon dô
niacomosgran descentros, ampliando suas relações 
comerciais, antes vinculadas quase que exclusiva
mente a Manaus. Nesse período, a exploração de 
cassiterita nem tirou Rondônia do extrativismo nem 
en riqueceua região. NoBrasila Compa nhiaSide rúr
gica Nacional de Volta Redonda era a princi palcon su
mi dora de estanho, para a produção da fo lhadeflan
dres. As principais usinas de redução e refino loca li
zavam-se em São Paulo, Mi nas Gera is e Ma naus. A 
implantação das operações de redução e refinoem 
Porto Velho não foram possíveis devido à pequena 
capa cidade ener gé ti cada região e seu alto cus to, ao 
desconhecimento da capacidade real das reservas 
eco nô mi case à falta de transporte. 25 

O período compreendido entre 1959 e o início 
de 1970 foi marca do pelo que o Ministério de Mi nas e 
energia chamou de "garimpa gen pre da tó ria". Até en
tão, Rondônia vivia "relativamente livre de controle 
po licialgovernamentale infesta dadecrimes, prostitu
ição ef ra udes imobiliárias. 21 

Adécadade60assinalouoinícioda especula
ção imobiliária nas terras rondonienses. Em Rondô
nia, a colonização iniciou-se através de empresas 
particulares, sendo anterior à colonização oficial. A 
princípio o processo se desencadeou de maneira 
anárquica e ilegal, atra vésde atu açõesfra u du lentas e 
de má-fé e da grilagem. Os primeiros migrantes vi -
ram-se atraídos pelos pianos e promessas dessas 
colonizadoras não oficiais. Exemplo dessa situação 
foi o da empresa colonizadora ltaporangaqueapro
priou-se de 1.300.000 ha de terras indígenas e se 
pro pôs a revendê-las em lotes de 50 ha27

, o que re -
dundou nadiminu içãodoParqueAripu anã e, poste ri
ormente, na fundação de um vi la rejo, hojecidadede 
Espigão d'Oeste. 

Aconseqüênciamaisimediatadoprocessodees
peculaçãoecolonizaçãodesordenadafoiainvasãode 
terrasindígenas,habitadasnosanos60pornumerosos 
grupospraticamenteisolados.Aquestãoeracomplexa. 
Muitosgruposeempresasdeloteamentopenetraramo 
Parque do Ari pua nãem proporçõestãoagressi vasque 
a PolíciaFederal foi solicitadapara intervir.Ascompa
nhiasco lo nizado rasalémde invadirasterras indígenas 
também lu di bri a vam a boa fé decente nas de pessoas, 
vendendo lotes em áreas ilegais. A grilagem atingiu 
Rondônia de uma for ma de sen freada, e as con se qüên
ciasfo ramtrá gi cas. 28 

Um caso his tó rico foi pro ta go ni za do pela firma 
de borracha Arruda e Junqueira. A área ao longo do 
Parque Aripuanã era o habitat tradicional dos Cin
ta-Larga. Esses índios, em 1963, foram literalmente 
massacradospelosfuncionáriosdaCia.,Arruda.Oin
cidenteficouconhecidocomoo"massacredoparale
lo onze". Um avião foi aluga do para atacar as ai dei as 
dos índios. Foramjogadospacotesdeaçú carnospá
ti os e em se guidao avião deu vá ri os ra san tesdi na mi
tan do suas casas. Não se sabe exatamente quantos 
índiosfo rammortos. 

Osanos70-alavramecanizadadacassiteri
ta, a BR-364 e ades coberta de terras férteis, a ex
pio são da migração eo início do ci cio agrícola 

Em 1970, o governo federal criou a Província 
Esta nífe rade Rondônia e pro ibiuaga rim pa gemma
nu aldecassitenita. Apartirde então em presas mine
radoras instalaram-se no município de Porto Velho 
dando início à la vrameca nizada. Essaatividadeeco
nô mica atraiu para o então Ter ri tório Federal de Ron
dônia, empresasminerado ras, naciona isemultinaci
o na is, além de pro mo verosurgimentode núcleosha
bitacionaisvincu ladosaessasempresas. 

O período político e econômico rela tivoà explo
ração da cas si te ri ta em bo rate nha sido de grande im
portância para Rondônia, teveca rátertransitó rio, em 
razão da ine xistên ciadeindus tria lizaçãodominé rio e 
da la vramecanizada não seconstitu iremfa tordege
ração de empregos suficientes para a mão-de-obra 
excedente da lavra manual, que absorvia cerca de 
5.000pessoas.Partedessecontingentefoiabsorvida 
pelotraba lho assa la riadonasmine rações; parte dei
xou Rondônia e final mente, algunsgarim pe i rosconti
nu a rama expio rarclan destina mente o minério, o que 
redundou na pe netraçãode algunsterritó rios in d í ge
nas. Os mais atingidosforamgruposdeCinta-Larga 
que vi viam nas margens dos rios Roosevelt e Ari pü a
nã, e os Mon dé, nasmargensdo Pimenta Bueno. 

22 O texto que se segue resultou da trans cri ção, da fusão e da 
adaptaçãodetrechosdolivro Pioneiros- OcupaçãoHumanae 
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Trajetória Polftica de Rondônia, de Francisco Matias, Ed. Maia, 
1998, damonogra fia Populaçõeslndígenasea OcupaçãoHistóri
ca de Ron dôniaapresen tada porDeni seMaldi Mei relesno Curso 
de Especialização em História e Historiografia da Universidade 
FederaldeMatoGrosso, em 1983, am bosdisponíveisnabibliote
ca da Câ ma ra dos Deputa dos e de outros do cu men tos en ca mi
nha dos à CPI pelo INCRA. 
23 MATIAS, Francisco. Pionei ros-OcupaçãoHumanae Trajetória 
PolíticadeRondônia, Ed. Maia, 1998, p. 117 
24 Naverdadea Estrada de Ferro Madeira-Mamo ré teve sua pri
me i racons trução iniciada em 1872, cuja empreita da foi abando
nada 16mesesdepois, em 1873. Aconstruçãodaferroviapermi
tia à Bolívia conquistar acesso ao oceano Atlântico através do 
Brasil, por via ferroviária de Guaja rá-Mi rima Porto Velho no tre
cho encachoeirado dos rios Ma mo ré e Ma dei ra e flu vi ai através 
dos rios Ma dei raeAmazo nasapartirde Porto Velho. 
25 MEDEIROS, Noé. Petfil Analítico do Estanho. Ministério das 
Minas e Energia. RiodeJanei ro, inMEIRELES, DeniseMaldi. Po
pula ções lndf ge nas e a Ocupação Histórica de Rondônia. Mo no
gra tia. Cursode Especialização. MatoGrosso:HistóriaeHistorio
~rafia. UniversidadeFederaldeMatoGrosso, 1983. 
6 DAVIS, Shelton. Vftimas do Milagre. Rio de Janeiro. Zahar. 

1978: p. 107, in MEIRELES, DeniseMaldi. Populaçõeslndígenas 
e a Ocupação Histórica de Rondônia. Mcoografia. Curso de 
Especialização. Mato Grosso: História e Historiografia. Universi
dade Federal de Mato Grosso, 1983. 
27 LEPARGNEUR, Hubert. OfuturodosíndiosnoBrasil. Hachet
te. RiodeJanei ro.1975: p. 39, inMEIRELES, DeniseMaldi. Popu
lações lndf genas ea Ocupa çãoHis tóri ca de Rondônia. Monogra
fia. CursodeEspecialização. Mato Grosso: His tóriaeHistoriogra
fia. UniversidadeFederaldeMatoGrosso, 1983. 
28 DAVIS, Shelton. Vftimas do Milagre. Rio de Janeiro. Zahar. 
1978: pp. 11O,112-113 e 127, in MEIRELES, De ni se Mal di. Popu
laçõeslndf genasea Ocupa çãoHis tóri ca de Rondônia. Monogra
fia. Curso de Especialização. Mato Grosso: HistóriaeHistoriogra
fia. UniversidadeFederaldeMatoGrosso, 1983. 
29 DAVIS, Shelton. Vitimas do Milagre. Rio de Janeiro.Zahar. 
1978: p. 107, in MEIRELES, Denise Mal di. Populaçõeslndígenas 
e a Ocupação Histórica de Rondônia. Mcoografia. Curso de 
Especialização. 
Mato Grosso: História e Historiografia. UniversidadeFederal de 
MatoGrosso, 1983. 

Ainvasãodeterras indí genaseagri la gemeram 
duas faces da grande problemática que resultou da 
intensa procura de terras que passou a ter lugar a 
partir de 1970. Oboomdacassite ri ta podesercon si
da ra do umpre cedente, nosentidodeque abriu estra
das e chamou a atenção das mui ti nacionais para a ri
queza de Rondônia. 

Em 1969, o empresariado começouapressio
nar o governo no sentido de solucionar o problema 
das terras indígenas, que eram então consideradas 
desmesuradaseprejudicavamodesenvolvimentoda 
colonização. O Ministro do Interior na época, Costa 
Cavalcanti, respondeu, depois de protestar contra a 
imprensa estrangeira que divulgavam que os índios 
estavam sendoexterminados, que "o índio tem que fi
carcomo mínimone cessá rio" 30 

A década de 70 as si na lou a transformação da 
região de área de eco no mia pra do minante mente ex
trativista em área de economia agrícola. Em 1968 a 
rodovia Cuiabá-Porto Velho foi entregue ao tráfego 
permanente, iniciando um grande influxopopulacio
nal para a região. A partir da construção da rodo via 
BR-364 o fenômeno migratório passou a influenciar 
ampla e decisivamente no processo de desenvolvi
mentode Rondônia. Aabertu raefetivada rodovia BR
-364 e a descoberta de grandes manchas de terras 
agricultá velao longo de seu trecho, tornou a BR 364a 
espinhadorsaldeumoutromodeloeconômico,social 
e político de Rondônia, emfunçãodeori entarumtipo 
dedesenvolvimentobaseadonaagricultura,pratica
da pormicroe peque nos produtores rurais, e ampliar 
as relações comerciais do Território, incluindo-o no 
sistema nacional. Essa nova via deaces somodificou 
com pie tamente o processo de ocupação humana da 
região e esse novo fluxo migratório veio a promover 
grande revo luçãona estrutu rafundiá ria, onde predo
minava o domínio e/ou posse sobre grandes exten
sõesde terras formadasporantigos seringa is. 

Destinadaafacilitaroescoamentodaprodução 
de cas si te ri ta, a BR -364, pouco apouco, exerceu ou
tras funções relacionadas à agricultura e a um novo 
processomigrató rios. Por outro lado, aocorrên eia de 
conflitoscomaspopulaçõesindígenasforampotenci
alizados. 

A notícia de descoberta de terras férteis e de 
suas disponibilidades, espalhou-se, principalmente 
por meio da pro pa gan da oficiai, o que fez com que mi
lha resdeagriculto res, originá rios, emsuagrandema
i o ria dos Esta dos do Sul e do Su das te, se dirigis sem 
ao antigo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, 
IBRA, em Rondônia, natentativadecon seguirapos
sedefinitivadelotes rurais. 

A colonização oficial: o Incra e os projetos 
deassentamento.Ociclodaagricultura 

Essa ocupação rápida e de sor de na da das ter
ras rondo ni en ses envolveuogoverno emgra vespro
blemaspolfticos,administrativoseagrários, fatoque 

tornou ne cessá ria a intervenção do governo fe
deral. Para resolver a questão, o governo federal 
transformou o IBRA no lnsti tu to Nacional de Colo ni
za ção e ReformaAgrá ria, Incra, coma ti na li da de de 
colo ni zarasterras localiza das na ta i xa decemqui lô
metrosaolongodasrodoviasfede ra is. 

O Incra passou entãoaordenaroassentamento 
de mi lha res de fa mi li as que procuravam se ti xar em 
Rondô niaepenetra vamno Territórioatra vésda rodo
via BR 364, transformada no grande pólo condutor 
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das correntes migratórias provenientes das demais 
regiões do País. 

Vários fatores políticos e econômicos provoca
ram o grande êxodo rural nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste e a migração para Rondônia. Desta
cam-se: a in tro du ção de leis tra ba lhis tas no meio ru
ral, res pon sável pela dispensa de mi lha res de tra ba
lhado resdasfazen das; a substitu içãodaca te icultu ra, 
empregadora de considerável volume de 
mão-de-obra no campo, pela soja e pecuária de corte; 
eamecanizaçãoda lavou raque levou milha resdemi
cro, peque nos e médios produtores rurais à ta lên eia. 
O Território Federal de Rondôniatransformou-seas
simnomaiorreceptordesseexcedentepopu lacional. 
Estefatoge rou uma intensa procura porterrasférte is 
e umtipodeocu paçãohu manaespontânea ede sor
denadadoses pa çosvaziosdasterrasrondoni en ses, 
es ti mula dapelaaçãodecom panhiasparticu la resde 
co Ionização. Entre 1961e1970, maisdetrintamilmi
grantes instalaram-se em Rondônia (sendo mais de 
12.000 no período de 1969 a 1970), que absorveu os 
excedentes populacionais criados pelo modelo eco -
nômicoagroexportadorimplantadonoParaná,Santa 
Cata ri na, São Pau lo, RioGrandedo Sul e Mato Gros
so. 

Estudos efetuados sobre as causas da migra
ção pelo prisma de atração exerci da sobre os migran
tes evidenciou os seguintes motivos: esperança de 
encontrar melhores condições de vida, es pe rança de 
traba lharemterraspróprias, ou ainda deadqui rir ma i
or ex ten são de ter ras. Mas foi a pro cu ra pelo lote de 
terra queconstitu iu ofa tor responsável predo minante 
pela decisão de migrar. 

Com o propósito de acelerar a ocupação dos 
grandes vazios da Região Ama zô nica, o governo fe
deralba i xou medi daseesta be leceu programas espe
cíficos. Dentre as medidas destaca-se o Decreto rf 
63.104, de 15.08.68, que estabeleceu como áreas 
prioritárias: 

a)ÁreaPrio ri tá rianº 1-"oseg mentoda BR364 
entre as cidades de Ariquemes e Vila de Rondônia 
(atualmente Ji-Paraná), abrangendo uma faixa de 
seis qui lô metros e cada lado da cita da rodo via"] 

b) Área Priori tá ria nº 2-"A região onde se loca
li zam as cidades de Porto Velho e Abu nã, tendo como 
centroaprimeira". 

Para dar cumprimento o IBRA, posteriormente 
Incra, realizou estudos para implantação do grande 
programa de colonização oficial em Rondônia, inici
ando-se ao longo das rodo vi as Cuia bá-Porto Velho e 
Abunã-Guajará-Mirim. A colonização dirigida apare-

eia como umesforçoconsci ente, porpartedogo ver
no, para que os espaços vazios da Amazônia tos sem 
ocupadosesuasterrasva lo rizadas, aomesmotempo 
quesebuscavaumaalternativaparaosproblemasde 
pressão demográfica de certas áreas do país. Visa -
va-se atrair, principalmente, os pequenos e médios 
empresáriosrurais. 

Acolonizaçãooficialdestacou-secomoaprinci
pal ação da política governamental de ocupação da 
Amazônia,nadécadade70.Tinhacomoargumentoa 
necessidade de integração nacional da Amazônia, 
sob o slogan "Integrar para não Entregar". Apartirdaí, 
intensifica-se o processo migratório e tem início a 
ocupaçãoespontânea e desordenada em terras de
vo lutas, públicas eparticu lares. 

Oportuno ressaltar que, analisando historica
menteaaçãogovernamentalnaAmazônia, Fernando 
Hen riqueCardosoe G. Mül lervi ram napo lltica rodo
viária, enca radasobosdiscursosde 1970,duas moti
vações distintas e com pie menta res, que não advêm 
de considerações econômicas: "razões estratégicas 
deumageopolíticapreocupadacomosvaziosterrito
ri a is edemográ ficoseoexcessodepopu la çãopobre 
no Nordeste" 31 Os dois autores reconhecem que, no 
caso da Transamazônica, que embora o esforço de 
colonização tenha sido grande, o resultado em ter
mos de transferir o excedente de população do nor -
destefoimodesto. A própria Transamazônicanãotar
daria as ser classificada como "malogro", devido às 
imensas di ti cul da desde trânsito e ao pouco trá te go. 
Em Ron dônia,osfatosde monstram uma rea li dadeto
talmentediversa: amigraçãosuperouextraordina ria
mente as expectativas oficiais e a BR 364 transfor
mou-se numa rodovia de intenso tráfego e o maior 
con tingente de migrantes não veio do Nordeste, mas 
do Centro-Sul. 

Foi um período som brio para as po pula ções in
dígenas, que começa rama ter suas terras invadidas. 
Os maiores invasores eram os colonos: a migração 
emRondôniahaviaatingidoproporçõesincontroláve
is, superando extraordinariamente, as expectativas 
oficiais. A estrutura do Incra revelou-se insuficiente. 
As invasões não se processavam de maneira pa cífi
ca. Oco lo no de Rondôniachegou à regiãonumgran
de esta do de pobreza, a maio ria tendo de caminhar a 
pé até seus lotes. Os lotes, por sua vez, estavam via 
de regra to talmente cobertos pela fio resta, ainda com 
a presen çadeanima isselvagensdegran deporte. Ini
ciava uma vida de grandes dificuldades e penúria, 
onde, mu itasvezes, para sobreviversetorna vaserin
gue i roouca uchei ro, atéquepudessefazerasuader
rubada, plantar e colher a primeira safra. Os jornais 
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abriam amplo espaço para divulgação do problema 
indígena, mas a situação dos colonos propriamente 
ditadificilmentechegavaaoconhecimentodogrande 
público. 

A transformação da região em área de eco no
miaagrí cola implicouna realdisputa pe lasterras indf
ge nas, contudo não foi maispre ju dicialdo que os da
nos causados pela economiaextrativista, porque se 
procedeu num momento histórico em que já estava 
emcursoo proces soda co mu nicaçãodo País que ti
rou a Amazônia do seu isolamento.Desse modo os 
atos perpetrados contra as populações indígenas, 
uma vez de conhecimento do grande público, já não 
permaneciam impunes. A Lei 6.001 serviu de base 
para are cu pe ração das suas terras e para demarca
ções definitivas. A demarcação das terras redundou 
na transformaçãodes sasre servasemáreasproduti
vas com usufruto da comunidade.ao mesmo tempo 
em que os próprios fn di os, jáconsci entes dos seus d i
re itos, pro cu rammanterinvio la das suas terras, nelas 
desenvolvendoatividadesagrfcolaseextrativas. 

O processodeocu paçãohuma nade Rondônia 
ligado ao Ciclo da Agricultura foi executado pelo 
Incra, iniciai mente, por meio dos Projetos lnte gra dos 
deCo Ionização, PIC, e dos Pro jetosdeAssentamen
todi rigido, PAD, estra tegicamentecria dosparacum
prirapo líticadestinadaàocupaçãodaAmazôniaron
doniense. Os Projetos Integrados de Colonização, 
P IC, concediam aos colo nos lo tas de 50 a 100 hec ta
res, com assistência técnica rural, além de abertura 
de estradas vicinais e coletoras. Os Projetos de 
Assentamento Oi rigido, PAD, com lotes de 100a 250 
hectares,caracterizavam-sepelainterferênciaparcial 
do governo e contemplavam a pequenos e médios 
empresáriosrurais. 

Nesse contexto o Governo Federal implantou 
iniciai mente dois PIC, o de Ouro Pra to e o de Sidney 
Girão, criadosparade sen vol verasáreasprio ritá rias 
estabelecidasnoDecretonº 63.104: asáreasprioritá
riasnºs 1 e2, respectivamente. 

Em 1968, com a conclusão da BR-029 (hoje 
BR-364), teve inf cio um processo mais intenso de mi
gração para o Ter ri tório Federal de Rondônia. A cri a
ção do primeiro projeto de colonização oficial em 
Rondônia, o"Pro jeto Integrado de Colonização Ouro 
Pra to - PIC Ouro Pra to", deu-se em razão do ex ce -
dente de fa mf li as para Vila de Rondônia (hoje sede do 
mu nicípiodeJi-Pa raná), em buscadeterrasde uma 
colonização particular. 

O primeiro PIC, o de Ouro Preto, foi cri ado em 
19de junho de 1970, numa área de 450.000 hectares, 
loca lizadoà época no muni cf pio de Porto Velho, para 

atenderasfa míliasque sedi rigiampara antiga Vila de 
Rondônia (atu alJi-Pa ra ná) em busca de terras férteis 
de uma colonizadoraprivada. Atualmente a área do 
referido P JC en con tra-sedivi di da entre vá rios Mu nicf
pios criados a partir de 1977. Implantado em terras 
férteis, na regiãocentralde Rondônia, às margens da 
BR-364, o PIC Ouro Pra to, alvo de divulgação oficiai 
em todo o País, principalmente nas regiões Cen
tro-Oeste, Sul e Sudeste, o pro jato Ouro Preto, ide a li
za do 500 fa mf lia, em 1970, quatro anos depois tinha 
mais de 4 mil. 

Em 1971, foi cri a do o segundo PIC, o de Sidney 
Girão, nas margensdaBR319(PortoVelho-Guaja
rá-Mi rim), ocupando uma área de200.000 ha, no mu
ni cf pio de Gu aja rá-Mi rim, com vis ta a ordenar a mi
gração que sedi rigiaaomu nicf pioeocu pação,princi
palmente, a vila do IATA. Atualmente a área desse 
PIO se encontra loca lizadanomu nicf piode Nova Ma
moré. 

O fluxo migratório intensificou-se mais ainda e 
ocorreu uma verdadeira explosão demográfica. Os 
contingentes migratórios procediam de todas as re
giões do País, destacando-se os Estados de Mato 
Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Entre os mi gran
tes procedentes do Paraná e Mato Grosso, inclu
íam-se nordestinos, mi na i rosa pau listas, que traba
lha vam nas la vou ras das ses as ta dos, de modo que a 
populaçãomigrante que se estabeleceu em Rondô
nianessepe ríodoerapredominantementedeagricul
tores. Vieramtambémtécnicos,comerciantesepro
fissiona is libera isdetodasasáreas, embuscademe
lho res condições de vida. Esses no vos povo a dores fi
xaram-se prin ci pa l mente notrechocom pre en dido en
tre Vi lhe na e Arique mesa nos núcleos surgidos nas 
cercanias das estações telegráficas da Comissão 
Rondon. 

No de cor rerda década de 70 outros programas 
foramcriados: 

a) em 1972, o PIO Gy-Pa ra ná, também 
nas margens da BR 364, numa área de 
400.000 ha, para resolverosdiversosconfli
tos pela posse da terra derivado da grande 
concentração espontânea de migrantes nas 
loca lida desde Riozinho eCacoal; 

b) em 1973, o PIO Paulo de Assis Ri -
beiro, com sede na localidade de Cobrado 
d' Oeste; 

e) em 1974, o PAD Burareirourareíro, 
em Ariquemes, com o objetivo de implantar 
a cultu radocacau na região, mediante a mi-
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gração de microepequenosprodutoresori
un dos do Esta do da Bahia, os "bu ra rei ros"; 

d) em 1975, o Incra criou também em 
Ariquemes o PAD Marechal Outra, com o 
objetivo de promover a exploração agrope
cuária que as terras suportasse - o projeto 
impulsionou o crescimento da então Vila de 
Ariquemes e ordenou seu processo de po
voamento urbanoeru ral; 

e) em novembro de 1975, o Incra des
membrou o PIC Ouro Preto, criando o PIC 
Padre Adolpho Rõll, com sede na focalidade 
de Jaru, para melhoratenderaosagricultores 
que , diariamente, chegavam em grandes le -
vasao Território, pie itean domódu los de terras 
paraconstruíremsuaspropriedades; 

Foram doze os projetos de colonização oficial 
implantados em Rondônia no período de 1970 a 
1984, incluindo o Projeto de Assentamento Rápido, 
numa área superior a 3,6 milhões de hectares, be
neficiando em torno de 42.900 famílias, com lotes 
de 50 hectares, destinados ao assentamentodemi
croepeque nos produtores rurais, que ocupa vamno 
início da década de 80, 90% dos 55 mil estabele,ci
mentosagrí colas 

Além dos projetos de as senta men to eco lo ni za
ção, o lncracriouqua troprojetosfundiárioscomju ris
diçãoemtodoo Território Fede ralde Rondônia, onde 
desenvolveu açõesderegu la rizaçãofundiá ria e orde
nou a ocupação das áreas não in clu í das nos PAD e 
nosPIC. Origi nadosdoantigoProje to Fundiário Ron
dônia,essesprojetosficaramassimconstituídos: 

Projeto Fundiário Alto Madeira, com sede em 
Porto Velho; 

Pro jato Fundiá rioJaru-Ouro Preto, com sede na 
então Vila de Rondônia, hojeJi-Pa ra ná; 

Pro jato Fundiá rioCo rumbia ra, com sede em Pi
menta Bueno 

Projeto Fundiário Guajará-Mirim, com sede no 
mesmomunicípio. 

Esses projetoscontribufram para o desenvolvi
mento das cidades-sede e adjacências e foram de 
grandeimportânciaparaoordenamentodaocupação 
humana das áreas não inseri das nos PIC e nos PAD. 

lmportanteobservarquedu ranteogoverno Mé
di cio programa do Incra dava ênfase à colonização. 
Já no governo Geiselaestratégiafoimudada,colo
cando-seemsegundoplanoacolonizaçãosocialque 
já esta vaentãosendocon si de radaonero sa e lenta, e 
asáre as antes a ele a das ti na das eram abertas à ini
ciativaprivada. 32 

Aestratégiapolíticadeatuaçãomaciçanaorga
ni za çãofundiá ria de Rondônia transformou o Incra no 
maior investidor oficial da região. Até 1977, o orça
mento do Incra para Rondônia era su pe ri orao do pró
prio go vernodo Território. Nadécadade80o Incra re
formulou sua política agrária para melhor ordenar o 
povoamentoque se fixa vamaisno interior, impulsio
na do por uma intensa migração inter na. Alguns dos 
projetos de assentamento cri a dos entre 1980 e 1988 
desenvolveram-se e adquiririam condições para se -
remtransformadosemmunicípios,comoMachadinho 
d'Oeste, Oujubim, Seringue iras(BomPrincípio), São 
Felipe, Castanheiras (Vitória da União) e Bu ri tis. 

O Incra, por meio de seus diversos projetos, 
cumpriu a estratégia traçada pelo governo federal 
para a ocupação humana de Rondônia, es ti mu lan do 
eordenan doo fluxo migratório. Asáre asondeocorre
ramma iorconcentraçãode mi grantesfo ram Vi lhe na, 
com extensão a Cobrado d'Oeste e Cerejeiras; Pi
menta Bueno, com extensão a Espigão d' Oeste; Ca
co ai, Ao lim de Moura, Ji Paraná, Ouro Preto d'Oeste, 
Jaru e Ariquemes. Esses povoadores, atraídos pelo 
ciclodaagricultu ra, passa rama influ enciardecisiva
mentenatransformaçãodomodelosocioeconômico 
de Rondônia. 

OCicloda Agricultu rapropiciou umamploede
finitivoprocessodepovoamentoruraleurbano,como 
surgimento rápido de grandes cidades. A pressão 
provoca da pores se no vos povo a dores de Rondônia 
obrigouogovernoapromoveraprimeiradivisãogeo
gráfica do município de Porto Velho, com a criação 
em 1977 dosmunicípiosdeAriquemes,Ji-Paraná Ca
co ai, PimentalBuenoeVilhena. No ano de 1981 uma 
nova configura çãogeo política foi dada à re gião,com
plementandooprocessooficialdeco lonizaçãotraça
do com vistas à transformação do TerritórioFederal 
de Rondônia em Estado. 

A cri ação do Esta do de Rondônia 
O Ci cio da Agri cul tu ra em pouco mais de uma 

décadaproporcionouao Território Fede ralde Rondô
nia as condições eco nô mi cas, sociais e políticas ne
ces sá ri as para que fosse transforma do na 23ª Uni da
de Federada brasileira. Criadoem22dedezembrode 
1981 pela Lei Complementar rf 041, o Estado de 
Rondônia possui uma área territorial de 238.512,80 
km'. A área do Estado corresponde a aproximada
mente 2,86% da superfície do Brasil e 6,79% da Re
gião Norte. 330primeiroGovemadordonovoEstado 
assimsemanifestou: 

"Venham brasileiros de todo o Brasil, venham 
gentesdetodosospovos. Rondônia ofe recetraba lho, 
solidariedadeerespeito.Tragamseussonhos,ansei-
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os e ilusões, com partilhem tudo isso com este povo 
admirável, assumam com ele os problemas e as di fi
culdades naturais na trajetória em busca do grande 
destinodoBrasil." 34 

Mas o apelo já não era mais necessário: em 
1970 a po pula ção era de aproxima damente 100.000 
habitantes; de 1979a 1982apopu lação de Rondônia 
eras ceu mais de 57%, passando de 423 mil para 608 
mil habitantes. Hoje estima-se uma população de 
1.500.000 hab. 

O eras cimento po pula cio nal veio a se cons ti tu ir 
num dos maiores problemas que o novo Estado iria 
enfrentar, sendo obriga doa tomarmedidasde urgên
cia para acelerar o ritmo do eras cimento in dus triai e 
da cri ação de no vos empregos, já que a área ru ral se 
encontravaesgotada. 

O sucesso que se atribui ao Esta do de Ron dô
nia a partir da Co lonizaçãoOficial, foi alcançado, em 
razãodeterhavidoinvestimentosnaconsolidaçãoda 
infra-estrutura, pricipalmente no meio rural. Desta
que-se os vultosos investi men tosdo programa de no
minadoPolonoroeste,nadécadadeoitenta,proporci
onando, dentre outros, o asfaltamento da BR 364, 
construção de Núcleos Urbanos de Apoio Rural -
NUAR's, constru çãode rodo vi asestadu a is, constru
ção e re construção de estradas vi ci na is em áreas de 
assentamentos humanos, etc. Sem tais investimen
tos, podia ter-se repetidooin sucesso que éatri bu ído 
àColonizaçãoOficialquesedeunaTransamazônica. 

3J CARDOSO, Fernando Hen ri que e Mül ler, G. Amazônia: a ex -
pansão do capitalismo. 2 ed. Brasiliense. São Paulo. 1978: pp. 
123, 141e158, in MEIRELES, Denise Maldi. Populações Indíge
nas e a Ocupação Histórica de Rondônia. Mo no grafia. Curso de 
Especialização. Mato Grosso: HistóriaeHistoriogra fia. Uni ver si da
de Federal de Mato Grosso. 1983 
31 CARDOSO, Fernando Hen ri que e Mül ler, G. Amazônia: a ex
pansão do capitalismo. 2 ed. Brasiliense. São Paulo. 1978: pp. 
123, 141e158, inMEIRELES,DeniseMaldi.Populaçõeslndfge
nas e a Ocupação Histórica de Rondônia. Mo no grafia. Curso de 
Especialização. Mato Grosso: História e Historiografia. Universi
dade Fede ral de Mato Grosso. 1983 
32CARDOSO Fernando Henri que e Mül ler, G. Amazônia: a expan
são do capitalismo. 2 ed. Brasiliense. São Paulo.1978: pp. 123, 
141e158, in MEIRELES, DeniseMaldi. Populaçõeslndígenase 
a OcupaçãoHistóricadeRondônia. Monografia. Curso de Especi
alização. Mato Grosso: HistóriaeHistoriografia. Universidade Fe
de raJ de Mato Grosso. 1983 
33Documento entregue por Osni Ferreira na reunião de 
11-10-2000, p. 9. 
34JornaldoBrasil. 10.04.83, in MEIRELES, DeniseMaldi. Popula
çõeslndígenaseaOcupaçãoHistóricadeRondônia. Monografia. 
Curso de Especialização. Mato Grosso: História e Historiografia. 
UniversidadeFederaldeMatoGrosso.1983.p.102 

A QUESTÃO FUNDIÁRIA e A ATUAÇÃO DO 
INCRAª 

Asituaçãofundiáriaoriginal 
Asituaçãofun diária de Rondônia tem origem na 

criação do Território Federal do Guaporé, em 1943, 
constituído a partir de áreas desmembradas dos 
Esta dos do Amazonas e Mato Grosso. Em 1956, sua 
exten sãoterritorialfoi redefi nidaem 1956, com a alte
ração de denominação para o Território Federal de 
Rondônia. Emdezembrode 1981 foicriadooEstado 
de Rondônia, instaladoemjaneirode 1982. 

Na época da criação do Território Federal do 
Guaporé os Estados expediram títulosprovisórios e 
definitivos de propriedade para regularização das 
posses existentes. Os serviço de medi ação e de mar
cação dos imóveis eram realizados pelo Marechal 
Rondon. 

Segundo o documento denominado "A Contri
bui çãodo Incra no Processo de Ocu paçãodo Territó
rio de Rondônia", de maio de 1981, os Estados do 
Mato Grosso e Amazonas expediram os seguintes 
do cu men tos na área do hoje Esta do de Rondônia: 

Estado do Amazonas 

Títulos Definitivos 

152 
'ik. 

880.287,24 
'.':~'.' >~i/:•r.::::~~;!i.: .·,;;;, 

.. 880287.2~:. 

Estado do Mato Grosso 245 1.677.119,87 
. . .. 

Títulos Definitivos 52.::·:;;<,~~.:,, '5~:~.59,43~. 
Títulos Provisórios 193 1.138.960,44 

Os títulos expedidos predominavam sobre as 
terras localizadas às margens dos rios, principal
mente os compreendidos nas bacias do Guaporé, 
Mamo ré, Abu nã, Mutum-Paraná,Jaci-Pa raná,Jama
ri e Ji-Paraná, onde se localizavam as explorações 
dos seringa is e dos castanha is. 

A partir de 1943, a União Federal assume o 
acervofun diário de Rondônia, cujagestãoficouacar
godo Instituto Nacionalde Imigração eco loni zação
INIC, sucedidopeloServiço Social Ru ral,depoispela 
Supe rintendênciade Política Agrá ria-SUPRAe, em 
1964, pelo IBRA, cujas atividades eram exercidas 
comoapoiodo Grupo Executivo de Reforma Agra ria
GERA e em parca ria com o lnstitu to Nacional de De
senvolvimento Agrário - INDA. O Governo do Territó
rio entreastantasde legaçõesdecom petência, rece
beu a de serre pre sentante do Serviço de Pa tri mô n io 
da União (SPU), tendoorientadooseutra ba lho de ti
tulação de terras pelos termos do De ereto nº9.760, 
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de 05.09.46. Por forçadessedecreto,oGovernodo 
T erritó rioconstitu iu o servi çodeterras eco lo niza ção, 
para regularizar as posses existentes com explora
ção, predominantemente extrativista. Nenhum título 
definitivo foi expedido, restringindo-se o Governo a 
emitir cartas de afo ra men to e licenças de ocupação: 

:;;i':!J 1 '.'T'"lí:.t~'.\'; l < .::··1 " ,:~;;;·;:;;~!- ·, ,::r· ';: .. i'.'.'' ::"i.>;;.':',11;t:· '''.lY~ ''>"1~' 1~~~:··;:·. 
,;Terrtt6-l"io'· Federal .:.de· Documento&. rÃfea ... · 
,Rondõni.a.. :: ... ,: ... ::.::,:;;., .·::".:'· ;_·:·;~:~: .•. ·:·,<. 
Licenças de Ocupação 758 646.746,00 

• ·::·, .: ',·L':~·~·~:·;·{:'ll; ''1 .1.i • U•''.'·I··•~,;~ ·.~.·;,~·1H_,·i;;."'1:'•''·''-~': .:;,;··•~·· I• ' ' 

LC!i-~.~,AfQran:ie~t<.>.~; •. ,2?.!;k1~:;:11.,,1.i1 ..•. , ·1aJ:.~OB,OO 

TOTAL 1.085 834.254,00 

O início do processodeadministraçãofun
diá ria das terras em Rondônia 

O processo de ad ministração fundiária das ter
ras em Rondônia, iniciou-se com a cri ação do Distrito 
de Terras Acre/Rondônia, com sede em Porto Velho, 
em 1967, diagnosticando-se as áreas, discriminan
do-as e arrecadando-as como terrasdevolutas,para 
in corpo rar ao pa tri mô nio e ao domínio da União. Inci
piente até o final dos anos 60, a ação fundiária em 
Rondônia foi intensificada a partir da década de 70, 
com a criação do Incra (Decr'Mo Lei nº 1.110, de 
9-7-70) em substitu içãoao IBRA, INDA e GERA, para 
ge rirasques tõesagrá rias de formadescen tra liza da, 
por meio de várias ações, destacando-se a discrimi
nação earreca dação de ter rasdevo lutas ea desa pro
priação de propriedades privadas e a conseqüente 
destinação,atravésdeváriasmodalidadesdeacesso 
aterra:colonizaçãooficial, licitação publica, regula ri
za ção fundiária e assentamentos do Primeiro Plano 
Naci o nalde Reforma Agrária (a partir de 1985). 

A situação fundiária encontrada pelo Incra, em 
termos doeu menta is está resumi da na ta be la a seguir 
(os Esta dos do Mato Grosso, Ama zo nas e o Ter ri tó rio 
Federal de Rondônia, entre títulos definitivos e docu
mentos provisórios, haviam expedido 1.382 documen
tos, numa área de 3 mi !hões, 391 mil, 661 hectares): 

Estado do Mato Grosso 

Títulos Definitivos 

245 1.677.119,87 

O ordenamento agr.á rio e fundiário do Esta
do de Rondônia 

Oorde namentoagrá rio efundiá rio do Estado de 
Rondônia ocorreu, praticamente, no decorrer de 30 
anos. Foi nesse período que houve as ações dis cri mi
natórias de terras, arrecadando-se aquelas devolu
tas, matriculando-as em nome da União e separan
do-se as terras públicas das terras particulares. As -
sim desde o início da década de setenta, quando o 
Incra, efetivamente, passou a atuar em Rondônia, 
cerca de 75% da superfície territorial do Estado foi 
dis cri mi na da, arrecada da e ma tricu la da em nome da 
União Federal. Doscercade24mi lhõesde hectares, 
que cons ti tu em a área to tal do Esta do, 17 .888.475 ha 
já foram discriminados, arrecadados e matriculados 
em nome da União. 

O espaçonãoarrecadadocorrespondeàsáre
as institucionais, ocupadaspornaçõesoucomunida
des ind í ganas, reservasbio lógicas, fio restas naciona
is, estações eco lógicas, reserva extra tivistadedomí
nio Federal e uni dadesdecon servaçãoede pre ser
vação ambi entaldeâmbitoestaduale/ou ecossiste
masúnicosou ca racte rísticosdedeterminados luga
res, bem como áreasderefúgiofaunístico,áreasde 
pou siodeavesmigra tó rias, áreas de integração tau
na-fio ra, áreadeproteçãoam bi ental esi mi lares, pro
tegidasporleisambí anta is federa is, estaduais e mu
nicipais. 

AsituaçãofundiáriadoEstadoestáresumidana 
tabela que se segue: 

~~~.~!~ÃÇ:Ao Rl_iiC,JARiAoo ~.tj/jóRIO ESTADuAL .. 
1'' ._ .. ;-;·.-

:~:;'. N"' ~fo~~~'~•(destt~ç&~ · A;,; , · 
;_ .. 

'" . ,~: ''J_ · .. (1000 
::.' .. ,;:.. ·Tia).-.·,: _:'.: ·.. ~· .. 

Familia Benefici
adas 

Colonização Oficial 2.877,00 11,8 29.600 
% 

;~~tá.'nentl1'Rápldg 794;0J ~.a"JG.: 12.300 

Reforma Agrária 

~iPúbii~. 
1.117,00 4,5% 22.341 

1;~6Q;Q<> ·:7~: :'1'.1Jl0 

Regularização Fundiá· 8.544,40 35,2 40.000 
ria % 

~~~r~~~: ·• ~~~~;~1:~~:\~.: :1 .. m~~:1~~~1:·1~~1::\1.;. 
Áreas Indígenas 4.500,00 18,5 • 

% 

~:d~·.cjt~~~ ~:;~~.:~~'.!'.' 
- .. . . . : .. : ·=~ . 

10~ .. •:,;;;<:f;H ::.it:~:i: ;~~;°:~. · : ·'' 
Fonta: Relatório •Basa Estratégico - PPA 2000/2003", do INCRA 

SR-17/RO 
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Como se vê, os pro jetosdeco lo niza çãoofi ci ale 
de refor ma agrária somam uma área de quase 5 mi
lhões de hectares, correspondendo a aproximada
mente 20% da área do Estado, nos quais de 1970 
aos dias atua isfo ramas sentadas64.369fa mf lias: 

A$500, AMEtm>·~ cÔL&NiiAÇÃo-0FiCÍÁL eRef.ORrú:A~RAR~::L. ::: ;. ·. 

~~i~~~~::·: .. ·•::_:,r,i~~i·:t~~-~;_~:!;~~~~,~~,_: :a~~~ 
Colonização Oficial As· , o~c 
sentamento Rápido e; 9!Í4 ª 36 
Reforma Agrária 

4. 183.439 51.560 

~~~.:Agrária e P;~::;~t·:·(,:~;: 
~ao~·~~entamento~.999 •.. " ~,. 

TOTAL 94 4.788.000 64.241 

Fonta: Relatório 'Base Estratégica - PPA 200(}'2003', do INCRA 
SR·17/RO 

A pro xi ma damente 7% da área do Esta do foi 
destinada para médias e grandes propriedades, 
através de licitaçãopúblicanacional,comopropósi
to de incentivar o cultivo do cacau, seringais e ou

. tros projetos agropecuários e atrair capital privado 
para a região (as unida desagrf colas li citadaspos su
fam nomáximo2 mil hectares). Na moda lida de de li
citação pública nacional foram destinadas as áreas 
conheci das como: 

1 - Corumbiária: com aproximadamente 
1.2000.000 (um milhão e duzentos mil) hectares, ob
jeto das con cor rên ci as públicas o cor ri das em 1972 e 
1975 visando destinar parte dos mais de 2.300.000 
(dois milhões e trezentos mil) hectares de terras pú bli
cas federa is integrantesda Gleba Co rumbia ra. Na re
gião dessas licitações se encontra a maior parte dos 
7.000.000 (sete milhões) de bovinos que com põem o 
rebanho do Esta do de Rondônia. Ali prado mi naabo
vi nocultu ra de corte; 

11-Burareirolicitação: comaproximadamente 
200.000 (duzentos mil) hectares, objeto das Con cor
rên cias Pú blicasocorridas em 1977e1979,cujas uni
dades agrícolas foramdimensionadasemaproxima
damente 500 (quinhentos) e 1.000 (mil) hectares 
cada.Teva como prin ci pai pro pó si toes ti mu lar o plan
tio do Cacau, Seringa e Pastagem. A região onde fora 
implementado o Burareiro Licitação responde por 
mais de 30% da produção de Cacau do Esta do. Ron
dônia éo se gundoma i orprodutornacio naldessano
brecultura; 

Ili - Baixo Candeias e Igarapé Três Casas: 
com aproximadamente 119.000 (cento e dezenove 

miQ 38 hecta res,ob jetodeconcorrênciapú blicaocorri
da em 1982, com o pro pó si to de implantação de pro
jetos agropecuários. Apre sente área é parte dos imó
veis que se apresentavam como de pro pri e da de da 
empresadenominadaAgrincoRioCandeias,cujodo
mf nio não foi reconheci do pelo Incra, que a in corpo
rou ao pa tri mô nio da união no ano de 1977 mediante 
AçãoJudicialAnu lató ria de Registro; 

IV - Garças: Foi ofereci da em con cor rên eia pú
blica umaáreadeapro xi ma da mente 61.000 (ses sen
ta e um mil hectares). Localizada nas proximidades 
de Porto Ve lhoeca racte riza da porso los de ba i xafer
ti lida de natural, foi projeta da para constituir-se como 
bacia leite ira. Dada a insistênciadosgovernosdo Ter
ritó rioFede ral nosentidodequefosse im pie mentado 
o projeto de ba eia le i te ira, e do Incra em pro mo ver a 
destinação de terras públicas federa is, a área foi of e
recida sucessivamente em concorrências públicas 
ocorri das em 1972, 1975, 1980~1981. Para apo i aro 
empreendimento o Incra ficou responsável pela dis -
ponibilizaçãodasterraserealizaçãodademarcação 
topográ ficaparaqueoGoverno Territo ri alou Estadu
al:constru ísseasestradas, fomentasseodesenvolvi
mentodoprojetocomfinanciamento,assistênciatéc
nica e etc. O governo,inclusive,instalouumlaticínio 
em Porto Velho para apoiar aba eia lei te ira. 

Em torno de 8% do Estado se encontra com 
ocupação regularizada ou a regularizar através da 
modalidade de regularização fundiária. Estima-se 
que existam em tomo de 40 mil unidades agrícolas 
nessa categoria, predominando a pequena proprie
da deou posse. Essa "regularização fundiária" corres
ponde ao processo de regularização de pequenas 
propriedades, sem que se crie um pro jetode as senta
mento. Os agricultores ocupam e o Incra reintitula. 
Então,somadososprojetosdeassentamento(64mil) 
e as regularizações fun diárias ai can ça-se 104 mil fa
mfliasassentadas no Estado de Rondônia. O Ana xo 
n' ·x· adesserelatórioapresentaasinformaçõesgera
iscon so lidadasso bre osassentamen tos. 

35 O texto que se segue resultou da transcrição, tu são e adapta
çãodos principais trechos& de po i men todoSu pe rin tendente Re
gi o nal do Incra no Esta do de Rondônia, colhi do em au diên eia pú
bli ca re a li za da em por to ve lho no dia 11 de ou tu bro de 2000 e de 
outros documentos encaminhados pelo Incra, entre os quais o 
de no mi nado"Base Estratégica", referente ao PPA 2000/2003eo 
trabalho intitu lado"Sub sí di oshis tó ricos so breaatu ação do Incra 
no Estado de Rondônia", do engenheiro agrônomo e assessor 
técnico do Incra José Lopes de Oliveira. 
J> As in for ma ções so bre as áre as to ta is das gle base das áre as 
destinadasàlicitaçãosãocontraditórias.Verseçãoespecíficaa 
respeitonesserelatório. 
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Outros 38% da área do Esta do se encontra des
tina do are servas in df genas eunidadesdeconserva
çãofederaiseestaduais. 

Nos 25% restantes do território encontram-se 
as áreas remanescentes de títulos expedidos pelos 
Estados do Mato Grosso e Amazonas, áreas da 
União ou do INCRA ou sem ocupação espontânea, 
dasquaispartepos sui restrições de uso in di cadasno 
zoneamentosocioeconômicoe eco lógico do Esta do. 
Tais áreas se in se remnamodalidadede regulariza
ção fundiária. Esses 25% compreendem áreas per
tencentes à União que se encontram sobes tu do com 
vistas à criação de unida desdecon serva ção. Ali situ
am-se as áreas que hoje estão sendo questiona das 
quantoàorigemdominial. 

As ocupações irregulares e as ações judiciais 
sobre terras ocupadas ilegalmente impetradas pelo 
INCRA 

Conforme informado a esta CPI pelo Ofício 
INCRA SR-17/G/Nº 1388/00, "a princípio todas as 
terras ma tricu la das em nome da União ou do INCRA, 
sob ju ris di ção do INCRA, que estejam ocupa das sem 
préviaautorizaçãodestaautarquia,sãoconsideradas 
como ocupação ir regular. Assim, seriam mi lha resas 
ocupações irregu laresnoEstadode Rondônia. Ocor
re que seoocu pan te estivercum prin doa fun çãosoci
al da terra e se puder ser enquadra do nas normas es
pecíficaspara regula rizaçãofundiá ria, observados os 
limites de tamanho e da posse, a área é passível de 
regularização, priorizando-se no caso a pequena 
posse. Asocu pações irregu la rasque vêm sendo ob
jetodeárduotrabalhodo INCRA no sentido de reaver 
as terras para opa tri mô nio público sãoaque las cujos 
detentores possuem ma trí cu la e/ou registro emcarto
nos de imóveis e o INCRAcon sidera tais matrículas 
duvidosas ou fra u du lentas, quando no exame da ca
deia dominial não fica demonstrado o destaque do 
patrimôniopúblicoparaoprivado". 

Emaudiênciapú blica rea lizadaem Porto Velho 
no dia 11 deoutubrode2000,o Superintendente Re
gional do INCRA em Rondônia, Sr. Antônio Renato 
Rodrigues disse que "a Su pe rin ten dên eia do INCRA 
no Esta do de Rondônia há mui to se encontra atenta 
para as questões de exame da dominialidade dos 
imóveis que tiveram origem em do cu men tos expedi
dos pelos Estados que de ramorigemao Território Fe
deral do Guaporé, hoje, Estado de Rondônia. Em 
princípio,dosdocumentosexpedidospelosreferidos 
Estados, deve-se reconhecersomenteostítu los defi
nitivos''. 

Segundo o Superintendente, em outubro de 
2000existiamasseguintesações,impetradasapartir 
de 1978( 37

) 

1 . Um dos imóveis, hoje de no mi na do Gleba Ali
ança, com área de 85.900 ha, tinha vf cio na sua ori
gem e o INCRA, por meio de ação dis cri mi na tó ria ju -
dicialpeticio nada em 1978,contrao Sr. Antonio Leite 
deOlive ira, oreverteuparaa União. Em razãodosvá
ri os recursos ju rí di cos utiliza dos pelo réu, essa ação 
du rou mais de 15 anos. 

O INCRA obteve decisão judicial favorável. O 
imóvel já seencontramatricu ladoemnomeda União, 
conforme R-002-02836, Li vro02, registradonº 1 ºOfí
ciodoCartório de Registro delmóveisdePortoVelho, 
em 29-5-90. 

2. Em outubro de 1984, por meio de outra medi -
dajudicialdenominada"AçãoDeclaratóriacomEfeito 
Condenatório", contra o Sr. SEBASTIÃO CONTI 
NETO e OUTROS, obteve-se uma área de 104 mil 
hectares dos seringais São Francisco, Janaiaco e 
Bom Futuro, que se encontram matriculadas em 
nome da União desde ju nhode 1999, conforme R-01 
4062, Livro 02, registra do no Cartório de Registro de 
Imóveis de Porto Velho, em 23-6-99. Essa área en -
contra-se tis ta da no "Livro Branco da Grilagem. Será 
destinada a unidade de conservação atendendo às 
indicaçõesdozo nea mentodo Estado de Rondônia. 

3. Quatro Cachoeira (ou Quarta Cachoeira), 
com área de 21.600 hectares - ação de nulidadede 
registro imobiliário, impetrada em fevereirode 1986, 
contra o Sr. CARMOSINO LISBOA ANDRADE e 
OUTROS, aguardando julgamento de recurso de 
apelação; 

4. Fazenda Bu ri ti, com área de 31 mil, 992 hec
ta res-açãode ela ra tó ria de nu lidadedeprocessocu
mu la ti vo com li mi narde susta ção dos efeitos de sen
tença, impetrada em setembro de 98, contra o Sr. 
ROBERTO DEMÁRIO CALDAS e OUTROS ,aguar -
dando sentença; 

5. Alegria e Alto Rio Preto, com área de 84.465 
hecta resaçãoordiná ria de nu lida de de registroimo bi
liário sobre o imóvel denominado Alegria e Alto Rio 
Preto, impetrada em junho de 1998, a 
AGROPECUÁRIA COLONIZADORA ALIANÇA 
LTDA.,aguardandosentença; 

6. Alegre, com área de 1.226 hectares-ação de 
desconstituiçãoderegistrodecontratodeaforamento 
cumuladocomdeclaraçãodecomisso,impetradaem 
agosto de 98, contra GERSON DE MOURA 
BARROS,aguardandocitação; 
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7. Pro vi dên eia, com área de 6 mil e 88 hec ta res 
- ação ordinária de nulidade de registro imobiliário 
sobre o imóvel denominado Providência, impetrada 
em outubro de 99, contra o Sr. FRANCISCO FIDELIS 
GOMES BERGAMASCHI, emfasededesignaçãode 
audiênciaparaoitivadetestemunha. 

Os resultadosdaPortarianº 558, de 15-12-99 
em Rondônia 

Emvirtu de da consta taçãode exis tên eia de inú
meros registros imobiliários com irregularidades na 
cadeiadominial,principalmentenosEstadosdoAma
zo nas e Pará, o Ministro Raul Jung mann, através da 
Porta ria 558de 15-12-99, determinou ocan cela man
to dos cadastros rurais, tornando insubsistentes os 
certifica dos deca das tro dos imóveis ru ra is-CCI R' de 
to das as pro pri e da des acima de 1 O mil hectares. 

O Superintende Regional esclareceu que a me
dida atingiu 56 imóveis no Estado de Rondônia e 
apresentouosresultadosdasanálisespreliminares: 

1.somente47imóveisdeveriamsersubmetidos 
ao procedimento da Porta ria nº 58; 

2. nove imóveis foram excluídos: dois imóveis 
correspondiam a um só; um imóvel já se encontrava 
subdividido, abaixo, portanto, da área estabelecida 
pelamedidaministerial;seisimóveisseencontravam 
desapropriados.Essasfalhasocorreramemrazãode 
o Ministério ter ado ta do a medi da com base nos da
doscons tantes no Sistema NacionaldeCadastro Ru
ral. Como o cadastro ru ralédeclarató rio,competeao 
proprietário, após havida qualquer alteração no seu 
imóvel,solicitaraalteraçãocadastral; 

3. Trinta e sete (37) pro pri e da des apresentaram 
a documentação requerida, estando os processos 
administrativosemanálisepelaáreatécnicaejurfdica 
daSuperintendênciaRegionaldeRondônia. 

4. Ama iordapropriedadespos sui 93mil hecta
res, localiza-se em Nova Ma mo ré e pertence a Isaac 
Benayon Sabba, proprietário de outras 5 proprieda
des com do cu menta ção sob análise, cujas áreas são 
de: 42, 36, 27, 15 e 11 mil hectares. 

5. para os dez imóveis cujos proprietários não 
apresentaramadocumentaçãosolicitada,aSuperin
tendência RegionaldeRondônia,em11 de setembro 
de2000, oficiou ofatoàsseguintes instituições, fican
doosproprietá rios impedidosdeexerceraçõesdiver
sas sobre os re te ri dos imóveis: Correge do ria do T ri
bu naldeJustiça, Su pe rinten dênciada Caixa Eco nô
micaFede ral, Supe rintendênciado BancodaAmazô
nia, Supe rintendênciado BancodoBrasil, Represen
tação do IBAMA, Delega eia da Receita Federal, Pro
curado ria da Re pú blicado Estado de Rondônia, Pro
curadoria-Geral da Justiça do Estado de Rondônia, 
Secreta ria do Estado do Meio Ambiente, cartórios de 

registro de imóveis de ju ris di ção de cada imóvel, com 
cópiadasolicitaçãoàCorregedoria. 

Caso os 10(dez) imóveis não tenha comprova
daalegitimidadedominialprivada,aSuperintendên
eia Re gionaldo INCRA deve ráadotarasmedidasju
diciaiscabfveis,prevendo-seapossibilidadederever
são para o domíniopú blicode uma áreadeapro xi ma
damente248.959,9hectares. 

Aexistênciadenovasocupaçõesirregulareseo 
caso do Se rin gal Porto Franco 

SegundooSu perintendente Regional, Sr. Antô
nio Renato Rodrigues, em seu depoimento à CPI 
"[ ... )o Estado de Rondônia todinho éar reca da doatra
vésdediscri mi na tó ria, esepa radooqueé reserva.o 
que é terra pública, o que é terra par ti cu lar, o que é 
área in dí ge na. Foi tudo separa do na que la época da 
arrecadação. Não existe nenhuma dúvida com rela
ção ao domínio das terras no Esta do de Rondônia"; 
conformedodiálogoaseguir: 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS -Portan
to, hoje, não existe nenhuma dúvida com relação ... 
com exceçãodessasnovepropriedades38

, com rela
ção ao domínio dessas terras? 

O SR. ANTONIO RENATO RODRIGUES - Não, 
não existe dúvida. Aqui no Esta do de Rondônia não 
existedúvida. 

Mas, em bo ra em Rondônia grilagem não tenha 
alcançado a situação crítica verificada em outros 
Esta dos, também não está imune, como deu a en ten
deroSuperintendente. 

Segundo o relatório "Base Estratégica", foi 
consta ta da a exis tên eia de "uma área iden ti fica como 
terradevolutanãoarrecadada,cujadiscriminatóriafoi 
programa da para o ano 2000, com vis tas a apurar o 
devo luto vago e in corpo rá-loaopa tri môniofundiá rio 
da União39

• É possível que outras frações de terras de
vo lutas ainda pos samviraserdes cobertas, contudo, 
anteaindisponibilidadededados/informaçõesficam 
prejudicadas as operações futuras, pós 2000". [ ... ) 
Assim, "uma intensa operação de levantamento de 
ocupações irregulares, ou de meras pretensões de 
terraspúblicasilegalmenteapossadas,oudetidaspor 
especuladores imobiliário, está programada, abran
gendo todo o estado de Rondônia, visando vistoria 
para análise da si tu ação ex piora tiva, com vis tas are
tomada de parcelas ilegalmente ocupadas, tanto no 
âmbitodasglebasderegularizaçãofundiária,quanto 
eprincipalmente,nosPAS,preconizando-sevistoriar 
imóveis suspeitos de posse ilegítima, escalonadas 
em cerca de 1.600propriedades/ano; 

Reconhece-se, portanto que embora a quase 
toda a superfície territorial do estado de Rondônia 
está dis cri mi na da, e que os25% nãodiscrimi na dos já 
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são conhecidos como áreas institucionais, destina
dos à reservasindí genaseunidadesdecon servação, 
ainda as sim há áreas ocupa das irregularmente a de
mandar a impetração de novas ações judiciais pelo 
INCRA 

Exemplo disso é a de nún eia recebi da pela CPI 
apresentada pelo Sr. Nivaldo Rodrigues de Souza, 
atra vésdeseu advogado Luiz Euclides Helfer, de que 
o Sr. Márcio VolpatoCa tâneo, o Sr. ErnestoCatâneoe 
ta mí lia e a empresa Ca tâ neo & Cia Ltda, grandes em
presários e latifundiários, estão grilando terras da 
União no Estado de Rondônia. Vêm promovendo 
ações "montadas" em desfavor de possuidores de 
boa-fé "arran cando-osde suas posse man sase pací
ficas", indu zin doa Justiça a erro apresentando docu
mentos aparentemente "sadios", viciados desde a 
sua origem, como ates ta o próprio INCRA no caso do 
imóveldenominado"SeringalPortoFranco". 

"[ ... ]O INCRA não reco nhe ceosdocu
mer ;os apresentados relativos aos imóveis 
menores denominado lotes 110 e 111 [ ... ] 
no inte riordope rímetrodo imóvel ma i orco
nhe cidocomo Porto Franco [ .. ]Também não 
reconhece os documentosrelativos a domí
nio: escritura pública e registro de imóveis 
[ ... ] em face de sobre o imóvel maior "Porto 
Franco" pender vícios desde a origem, ou 
seja, o destaque do patrimônio público do 
re te ri do imóvel deu-se por sim pies Termo de 
permissão para Extrair Produtos Vegetais 
em Terras Devolutas do Estado, expedido 
pelo Esta do do Mato Grosso em 1942, e daí 
seguiram as su ces si vastrans cri ções, ge ran
do a impressão à primeira vista, a impres
são de que esse documento era sadio, 
quando na ver da de não houve ti tu lação de
finitiva indispensável para garantia do domí
nio pleno hoje reclamado pelos que se inti
tulam proprietários, conforme entendimen
tos da Procuradoria do INCRA" (Ofício 
INCRA/SR-17/G/nº 847/00, de 09.08.00, as -
si na do por José Lopes de Oliveira). 

Recomendamos a remessa da documentação 
pertinente ao INCRAparaadoçãodasme di dasca bf
veis. 

A es tru tu ra fundiária do Esta do de Rondônia 
As ações da colonizaçãooficial, as regulariza

ções fundiárias eoutrasações reformula rama estru
tura fundiária que predominou até a década de 60, 
dos seringa is, com grandes extensões de terras nas 
mãos de poucos (pos su indo ou não t í tu los de pro pri e-

da de, os se ringalistas se intitula vamdo nos das terras 
e usaram de to dos os meios para se perpetuarem no 
domínio). 

No Esta do de Rondônia a es tru tu ra fundiária é 
relativamente justa, principalmente em função da 
ação Governo Federal, através do INCRA, que de 
1970até 1999dis ponibi lizoucercade4,8mi lhõesde 
hectares de terra para assentamento de dezenas de 
mi lha restra ba lha dores rurais, em lotes com módulos 
médiosde30, 50e100hecta res. Segundo o INCRA, 
do total de imóveis exis ten tesno es tado47.068 estão 
com a situação cadastral atualizada, a maioria em 
projetos de assentamento, abrangendo uma área to
tal de 7.556.066,00 hectares, enquantoque279gran
des imóveis estão georreferenciados, totalizando 
478.347,00hectares. 

Estima-se existir hoje no Estado em tomo de 
100.000UnidadesAgrícolas,apesardoSistemaNacio
nal de Cadastro Rural - SNCR registrar menos de 
60.000, o que se justifica, em razãodoCadastro Rural 
serdeclaratório.Depende,portanto,dainiciativadopro
pri e tá rio, posseiro ou outra forma de de ten torde imóvel 
rural, manter em dia o seu Cadastro. Por isso, é compre
en sívelessadivergência, don deseconclui, que, apro xi
madamente 40% dos imóveis rurais o Estado não se 
encontramcadastradosnoSNCR. 

Segundo o INCRA, ama io riadasgrandesfazen
das são ca rac te ri za das como empresas rurais, dada a 
produtividadeelevadaqueapresentam,sendopequena 
aquantidadedegrandesimóveisimprodutivos.alémdo 
fatodealgunsdelessesituarememregiõesdeecossis
temas ambientais restritivos à exploração econômica. 
Mas ainda existem ai guns poucos seringa is, de grande 
dimensão, emcondiçõesde latifúndio improdutivo. Con
tudo, a legislação ambiental (zoneamento estadual) e 
normas internas correlatas (Portaria MEPF nº 88/99) 
impedem desapropriá-los, dificultando a obtenção de 
ter raspara reformaagrá ria. 

3' Informações extraídas do trabalho do engenheiro agrônomo 
José LopesdeOlivei ra, assessortécnicodo INCRA, de no mi nado 
"Subsídios históricos sobre a atuação do INCRA no Estado de 
Rondônia"edoOficiolNCRASR-17/G/nº 1388100, de 1º-12-200. 
l! OdeputadofazreferênciaaimóveisenquadradosnaPortaria 
rf 558, comentadamaisàfrenteneste relatório. 
3l Rela tó rio Base Estra té gi cada Su pe rin ten dên eia Regional de 
Rondônia. 

Os assentamentos havidos desde 1970 ocorre
ram, em sua maioria em terras da União. A obten
ção de terras por desapropriação, aquisição e arre
cadação no período 1995 a 1999 foi a seguinte: 



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexta-feira 28 00259 
. . . 

Obtenção de ·rerras no :perfodo '.1995 a 1999 · 

Ano 

1995 

1996 

1997' 

1998 

1999 

TOTAL 

Desapropria· Aquisição 
ção (há) (há) 

. . 
. ..... 11·:····:.·· ., 

";: ...... 

.. •./.··· ,; . 

Arrecadação Total 

(há) (há) 
... .--.. ':"'."'' ,•, . ......... . . ... •.• :·•· .... 

.... ' ' ..... ··,· -~·::·" . ' ... ::::.=.: ... : ... :· :.: ..... :·· ... . . ·. . .. " -~ . . . . . ... " . 

29.025,5249 

51. 799,0930 1; .. 27~542,7290. .. 

50.064,8674 

9.086,1251 .. 

139.975,6104 27.542,7290 

56.101,0780 

175.089,0000 

231.190,0780 

29.025,5249 

. 79.341 ~8220 . 

106.165,9454 

184~175~1251 

398.708,4174 

Obs. Considerou~se a ocorrência da desapropriação somente a partir da 
aata ae 1m1ssao ae posse. 

Imóveis desapropriados no período de 1995a1999 

UF Município Denominação do imóvel Processo Area (há) Famili· Decreto 
as 

R Jamari 
o 

Seringai Aliança do Jamari 1401/94R 6.7841,000 225 13/01/95 
o o 

A Jamari 
o 

São Pedro e Nova Vida 0209/94R 6.130,6050 97·. .: 25/03195 
o " 

R Machadi· Seringai União 
O nho do 

Oeste 

R . Machadi· Cabeceiro/Novo . 
O nho do do/Salvador· 

·.Oeste .:, 

R Cujubim Fazenda Rio Crespo 
o 

0964/BBR 26.020, 122 780 
o 3 

··Mun·0820/89R 49.761,300 837 
O . O· 

0929/95R 2.999,9986 O 
o 

..... :. •/ 

25/03/95 

25/03/95 .. 

.. 
. ... . 

07/12/95 
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R Theobronia Seringai Rio Branco 
o 

0930/95R 4. 701,9959 O 
o 

Dezembro de 2001 

07/12/95 

â',: r~~ri~.~~~~~~t~füTh~!~~4~~,~~,~if!.:~ 2•801.7990 p,:·~,,~f, ~~~~:. 
Faz.Munguba, Uauara 

. ''.''. E~~k~htiri~;·~··S.ã~.º~~ld:d'L,::i 

R Machadi- Seringai Urupá 
O nho 

do Oeste,, 

. :.·.' ..... 
·.-: 

0162/96R 10.000,000 85 
o o 

; ... :' ~ ~ .,.,, . ·::: . 
,. '..'· 

'• :;•. ·Y~ 

25/05/96 

R Vale 
O Anari 

do Seringai Assunção Parte A, 0695/96R 26.075,466 1 .040 19/09/96 
o 4 

· ç~~6~~i;a~~·~~~;,~~m"~~· · 
R Presidente Lote 03. Setor Leitão do PF- 0827/96R 2.997.4275 144 . . o o 

Mediei Jqp,_,· 

R Theobroma Seringai São Sebastião do 
o 

• • • •• • y ' •• 

0702/96R 5.999,9491 198 
o 

Anari~ Con~t,· Fa?=.<Sâo,,+'.·:.~: ... ~ · ·: ·: 

A. Nova 
O ão 

R Campo 
O Novo 

Vicente, Caçula, Roserneri 

Uni- Fazenda Ouro. Preto :;.:: .· .. '~ '• ........ ~ : ~ ·.. . . ', . : . ,, 

Fazenda Prosolina. 

de Rondô- ·.,.. ;. -· ~ 

, füa · 

R Presidente Lotes 01/A-B e 02/Parte A 
o 

· .. ~ ,. ; . . ·' . ,Médici 
. . ~. ·. ' - . 

R Nova Uni- Fazenda Firasa e Aninga 
O ão 

0471/96R 9.733,2253 318 o.·;; . . . ·:-,· .. ·/ 

0848/96R 1.317,2758 45 
o 

6029/97R 2.022,6805 68 
o 

1365/96R 11.898,800 300 
o o 

08/10/96 

11/10/96 

2t:10~96'.. 
,;. .. .. , :·· . 

.:: (.;_ .. ·_,.;.· ..... 

10/06/97 

13/08/97 

09/10/97 

... ,_, .. .-:,. .·. . ~·.,--··.,... . ...•.. ,..,.. ~ ,., .. 

. ~1~- ~f~r·~~mª~-.. 0sª"~i·•~i:,~.~.~jE!~\;:.·'.·f t•3,::.if'.,.:._.:,;_:· .. ~i~W~~ ~;.~·3~.ª.~ .. ,~· .•.. º.""· _j";,.;,; .. -•• ,, .•. ,_ ~.~~~I~~i'.~ 
R Nova 
o 

Fazenda Santa Bárbara 0964/97R 1.877,6855 56 
o 

18/12/97 
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do Oeste 

R Presidente Lote 06, Setor Leitão, 
o 

·:: '. ·:~-~·..:~-:?'.!~,·~);·"~::; :~ ·.~ -~' .~·:·:~ .. -.~'.:;~~:~:[.;~· !;f~~>·:~.i~p~~- ·: 
Médi~:;r;::;-:;·, (Fazendâ':Dó . 1 ,. 

R Corumbia· Fazenda Guarajus 
O ria 
R M~bfi~'~>t~~7:: ;E~~&~'IJ}'., 
O nh· ·.~1 ··:· :··' li~t?~ ... ~f::~{!;~~fi~;~· 

do Oeste 
. '-~<:.~ri~r; .. ~2:~:~_.; ':. · · _,, : ::;~:cep;·-~~-tMSW~;~·r.-J~~B: · 

A Machadi~'+:. Fazenda:.' · · · 
o nho.}~;i.,:::';;'.:'.~; .. . ,:,:·\,~;~L::i1l!Ji~1( 

do Oeste Clotilde/Fazenda San,ana 

do Oeste 

0450/97R 2.994,5954 90 
o 

0648/97R 3.308.7468 83 
o 

Sexta-feira 28 00261 

06/04/98 

26/06/98 

~ NQva-,: '. <> • · Fazen_d~ :f:l~i,~:;V;;;,~~-;l:~i-~~'.:1~j-[~;::~;~;:.;~7:·~ ~~~!~~~- ~~~Q21 ;:61 :t3 · ~~~~~;;i,~.~- ~-~1p~-~~-:. 
Brasilandia 

'';,:.,; Q.6i9~~t~:·::<:-
R Espigão do Fazenda Proença 
o 

."Y·''.\ ••,, 

0898/98R 1. 733, 1873 O 
o 

.·· ::. ··.:,:-;· ... 

' -.'~ :. :. --~'. 

Ações de desapropriações ajuizadas de 1995 a 1999 

1 - Proc. n2 94.41.00.0002582·3 1 ª Vara 

26/10/99 

Denominação do imóvel: ª Fazenda Roncauto", Gleba Rio Verde Lote 09 

Área: 1.499,6149 

Localização: Corumbiara/RO 
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Proprietário(a): José Pedro Furtado Filho Data 
de imis são de posse: 31-10-96 

2 - Proc. nº 94.41.00.0002365-0 1 ºVara 
Denominaçãodoimóvel:"SeringalAquidaban-

parteB" 
AreÁ rea: 17 .397 ,9855 ha 
Localização: Campo Novo de Rondônia/AO 
Proprietá rio(a): Nomu raPart. Soc.Civilltda. 
Data de imis são de posse: não houve 
3 - Proc. nº 94.41.00.0001724-3 1 ! Vara 
Denominaçãodoimóvel:"FazendaPirajuí" 
Área: 1.505,7868 ha 
Localização: Pimenta Bueno/RO 
Pro pri e tá rio(a): Ma ria de Lour des 5. B. Grava e 

Outro 
Data de imis são de posse: 03.07.95 
4 - Proc. nº 94.41 .00.0003579-9 2! Vara 
Denominação do imóvel: "Seringai Nova Vida, 

Rio Branco, Oriente e PeciradoAbismo" 
Área: 66.793,0000 ha 
Loca li za ção: Campo Novo de Ron dô nia/RO 
Propri etá rio(a): MárioNomura, TossioNomurae 

Nelson Ya sushi No mura Data de imis são de posse: 

Sul 

5 - Proc. nº 94.41.00.0003578-0 2º Vara 
Denominaçãodoimóvel:SãoSebastião-Parte 

Área: 41 .610,6800 ha 
Localização: Porto Velho e Campo Novo de 

Rondônia/AO 
Proprietário(a): Leme - Comércio lmport. E 

Empreendimentos e Part. Soe.Civil Ltda 
Data de imis são de posse: 12-5-97 

tros 

6- Proc. nº 94.41 .00.0001 992-0 2! Vara 
Denominaçãodoimóvel: "Fazenda Ceará" 
Área: 3.947,5547 ha 
Localização: Pareeis/AO 
Proprietário( a): Fernando lbe rê do Nascimento 
Data de imis são de posse: não houve 
7 - Proc. nº 96.41.00.000466-8 1 º Vara 
Denominaçãodoimóvel:"SeringalUnião" 
Área: 26.020, 1239 ha 
Localização: Machadinho D'Oeste/RO 
Proprietário(a):JoaquimPereiradaRochaeOu-

Data de imis são de posse: 19-6-96 
8 - Proc. nº 97.41.00.002724-2 1 ! Vara 
Denominação do imóvel: "Seringai São Sebas-

tião do Ana ri" 
Área: 5.999,9491 ha 

Localização:Theobroma/RO 
Proprietário( a): Élson Batista Vi e ira e Outros 
Data de imis são de posse: 9-9-97 
9 - Proc. nº 97.41.00.00952-4 2° Vara 
De no mi nação do imóvel: "Lote 3 (parte)" 
Área: 2.165,7846 ha 
Localização: PresidenteMédici/RO 
Pro pri e tá rio( a): José Milton de A Rios 
Data de imis são de posse: 22-4-97 
10-Proc. nº 97.41.00.001118-5 3º Vara 
Denorninaçãodoirnóvel:"FazendaJarú" 
Área: 26.075,4664 ha 
Localitação:Anari/RO 
Proprietário rio(a): BarulhoBasílio Maia Filho e 

Outros 
Data de irnis são de posse: 16-4-98 
11 - Proc. nº 97.41.00.004787-1 2 
Denominaçãodoimóvel:"FazendaProsolina" 
Área: 1.317,2758 ha 
Localização: Campo Novo de Rondônia/AO 
Proprietário rio( a): AdãodeSouzaGomes 
Data de imis são de posse: 20-1-98 
12- Proc. nº 97.41.00.004165-7 3! Vara 
Denominação do imóvel: "Lotes 01/A-B e 

02/ParteA" 
Área: 2.022,6805 ha 
Localização: PresidenteMédici/RO 
Proprietário(a): Raísa - Rondônia Agro-Indus-

trial Ltda. 
Data de imis são de posse: 4-12-97 
13-Proc. nº 98.41.00.000764-31º Vara 
Denominaçãodoimóvel:"FazendaMilagres" 
Área: 3.440, 1828 ha 
Localização:Ariquemes/RO 
Pro prietá rio(a): Agropecuária Três Irmãos Ltda. 
Data de imis são de posse: 20-2-98 
14 - Proc. nº 98.41.00.003226-7 1º Vara 
Denominaçãodoimóvel:"FazendasCedroeJe-

quitibá" 

bara" 

Área: 6.110,0000 ha 
Localização: Machadinho D'Oeste/RO 
Proprietário(a): RoninAgropasto ril Ltda 
Data de imis são de posse: 23-9-98 
15 - Proc. nº 98.41.00.000951-5 2º Vara 
Denominação do imóvel: "Fazenda Santa Bar-

Área: 1.877,6855 ha 
Localização:NovaBrasilandiaD'Oeste/RO 
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Proprietário(a): NyldiceDeoCidin 
Data de imis são de posse: 17-4-98 
16-Proc. nº 98.41.00.000961-71º Vara 
Denominaçãodoimóvel:"FazendaSantaLúcia" 
Área: 993,3649 ha 
Localização:PrimaveradeRondônia/RO 
Proprietário(a): Leniza Zamprogno e Cristina 

Maria Rocha 
Data de imis são de posse: 12-5-98 
17 - Proc. nº 98.41.00.003320-11º Vara 
Denominação do imóvel: "Fazendas Clotilde e 

Faz. sr. Ana" 
Área: 7 .332,0000 ha 
Localização: Machadinho D'Oeste/RO 
Pro pri e tá rio(a): João Batista de Campos Cintra 

e Outros 
Data de imis são de posse: 19-12-99 
18- Proc. nº 98.41.00.001384-3 2° Vara 
Denominação do imóvel: "Fazenda Dois Jacys 

ou Lote 06, St. Lei tão 
Área: 29.945,954 ha 
Localização: Presidente Médici/RO 
Propri etá rio(a): José Milton de A Rios e Outros 
Data de imis são de posse: 5-5-98 
19 - Proc. nº 98.41.00.003134-2 3º Vara 
Denominaçãodo imóvel: "Fazenda Guarajús" 
Área: 3.308,746800 ha 
Localização:Corumbiara/RO 
Proprietário(a):AgropecuáriaGuarajús 
Data de imis são de posse: 18-12-98 
20 - Proc.nº 99.41.00.003541-3 2° Vara 
Denominaçãodoimóvel:"FazendaCury" 
Área: 1.754, 1300 ha 
Localização: Rio Crespo e Machadinho 

D'Oeste/RO 
Pro pri e tá rio( a): Wil liamJoséCuri e Outros 
Data de missão de posse: 12-11-99 
21 - Proc. nº 99.41.00.004763-4 2° Vara 
De no mi nação do imóvel: "Fazenda Elsi" 
Área: 1.01 6,9700 ha 
Localização: Novo Horizonte e Nova Brasilân-

dia/RO 
Pro pri etário( a): Luiz Justino da Silva e Outros 
Data demissão de posse: 20-1--00 
AorganizaçãoagráriadoEstadodeRondôniajá 

proporcionou,atéhoje: 

(a) a cri ação de 95 uni da desde as sen
tamentos, numa área de 4,78 milhões de 

hectares (19,7%do Território Estadual), bene
fi ci ando algo em torno de 64,3 mil fa mí li as. 

(b) foram objeto de Licitação Pública 
1,75 milhões de hectares (7,2%doterri tório 
estadual), constituindo 1, 1 mil lotes de até 
2.000hecta rescada, para insta laçãodemé
diasempresasrurais 

(e) procedeu-se a Regularização Fun -
diária em 2,5 milhões de hectares (141 % do 
território estadual), beneficiando cerca de 
40,0milfamílias. 

(d) foram reconhecidos com domínio 
particular 2,72 milhões de hectares (11,2% 
do território estadual), em função de títulos 
e outros documentos expedidos no final do 
século XIX e na primeira metade do século 
XX, pelos Governo dos Estados do Amazo
nas e Mato Gros so. 

(e) aproximadamente 9,2 milhões de 
hectares (38% do território estadual) estão 
compreendidos em áreasprotegidas(reser
vas lega is, área de preservação per ma nen te 
e uni da desde conservação de uso di reto e 
indireto). 

(f) 

A situação dos lotes alienados em proces
soslicitatários 

Um outro trabalho de sen volvi do pelo INCRA no 
EstadodeRondôniarefere-seàsterrasqueforamali
e na das em processo licita tório, com a celebração de 
contratos de alienação de terras públicas - CATP e 
contratosdeconcessãodedomíniodeterraspúblicas 
-CCDTP.Nessasterrasdeveriamserimplantadosdi
ver sos projetos de ex piora ção eco nô mica. Esses fo
ram osca sosda Gleba Bu ra reiro, emAriquemes, com 
quase 500 mil hectares, e o da Gleba Co rum biara. De 
acordo como o Superintendente, "dessas áreas to -
das, osad qui rentes que nãocum pri ramo projeto se
rão objeto de ação de desconstituição do registro 
imobiliário (cerca de 30 processos). Isso vai gerar 
uma disputa judicial porque as pessoas estão lá ha 
vinte anos, mesmo sem te rem implanta do o projeto." 
[ ... ] a análise das terras da Gleba Buruareiro já foi 
concluída. No caso da Gleba Corumbiara, cujos ad -
quirentes estão lá ha quase trinta anos, as verifica
ções ainda não estão concluídas." [ ... ] No ano de 
20020 INCRAespe ra fina li zarasve rifi caçõesda Ba
cia Lei te ira de Porto Velho, onde se espera ore suita
do mais sa tis fa tório." 

Ore la tório "Base Estra té gi ca" registra que "nes
sas áreas estão as opor tu ni da das de obten çãofu tu-



00264 Sexta-foira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

ras de terras para o processo de refor ma agrária, vi
sando o assentamento de pequenos produtores-fa
miliares, naqueles lotes onde os licitantes estão ina
d implentes, ou seja não os exploram conforme con -
trato de aproveita men toda terra. Agrandedificulda de 
é jus tamente a de ela ração da nu li da de de ai guns re
gistros para rever são da terra ao pa tri mô nio público, 
tantope lasdificuldades políticas de fazê-lo[ ... ]quan
to pelo reduzidonúmero de procuradoresna Regio
nar'. 

OSu perintendentedo INCRA em Rondônia,su
ge re que "a Justiça Federal apresse as decisões so
bre as ações já impetradas. Se os proprietários ga -
nha rem, entra-se com ações de desa pro pri ação. Se 
o INCRAga nhar, pode-se providenciara regulariza
ção dos imóveis ocupados por milhares de famílias. 
Contudo, enquanto não houver uma decisão judiciai 
nada pode serfe ito." 

A reconcentração ilegal de terras nos projetos 
de assentamento 

Outro ponto a merecer atenção é a malfadada 
reconcentração ilegal de terras nos projetos de as -
senta mento,à revelia do INCRA, tenô me no este que 
gerou a ne ces si da de de programar recursos no PPA 
2000/2003 para indenização de ben te ito ri as visando 
a retomada de parcelas indevidamente ocupadas, 
tanto nos pro jetosdeassenta men toquanto nas terras 
di União destina das à regularização fundiária de pos
seiros que ocupam e ex pioram-nas com o seu tra ba
lho e de suas fa mí li as. 

Adisponibilidadedeterrasparareformaagrária 
no Estado 

O Sr. Antônio Renato, Superintendedo Regional 
em Rondônia, disse que "a atuação do INCRA en con
tra-se bastante limitada. Por um lado há a medida 
provisóriaqueproíbeacriaçãodeassentamentosem 
áreas com coberturanativaouemavançadoestado 
de recomposição (que se ria uma capoeira mais alta). 
Essas áreas, depo isdedescons ti tu ídoo registro, que 
não estiverem ocupa das porpos sei ros serão repas
sadas ao IBAMA para que sejam aproveitadas no 
sentidodepre servaçãoambiental. De outro, háopro
blemadozoneamentosocioeconômicoqueestásen
do desenvolvido pelo Governo Estadu ai que li mitoua 
atuação do INCRA nas Zonas 1.1, 1.2 para cri ação de 
projeto de assentamento. Na Zona 1.3 o INCRA só 
pode promover a regularização se o ocupante tiver 
pro mo vi do ben feito ri as. Mas poucas são essas si tu a
ções na Zona 1.3. O INCRA está engessa do no Esta
do de Rondônia. Está trabalhando em áreas que já 
estão ocupa das. E acabando essas áreas, o INCRA 
não mais vai poder fazer nada daqui para frente." 

Portanto, a questão da ocupação irregular de 
terras em Rondônia setor nou mais importante ainda 
ser combati daquan do se consta ta que poucas são as 
áreasdisponíveis.AindadeacordocomoSuperinten
den te, estima-se que existam 15.000 "sem terras" em 
Rondônia. O INCRA não dispõe deterrasatu ai mente 
para assentá-los. "Toda a terra do INCRA está com
prometida com o meio ambiente". Conforme consta 
do relatório "Base Estratégica", paralelamente, a 
SR-17/ROencontradificuldadesquantoàregulariza
ção fundiária de terras públicas ocupa das e ex piora
das, devidoàsexi gênciasesta be lecidaspe las Instru
ções Norma tivas INCRAn-s 31e39/99, cujos re qui
sitosdificilmentesãoacessíveisaosbeneficiários. 

Na au diên eia pública realiza da em Porto Velho, 
o Deputa do Nil son Mourão questionou o Su pe rin ten
dente Regi o naldo INCRAacerca dessa si tu ação: 

OSR.DEPUTADONILSONMOURÃO-Então, 
veja a situação crítica que nós nos encontramos. A 
Supe rintendênciado INCRA, o Estado de Rondônia, 
o Go vemo Federal, Esta du ai, tem uma demanda de 
15 milfa mílias, de agriculto resfami li a resprocu rando 
terra para trabalhar. O INCRA não tem mais terra, não 
tem nenhum estoque de terra. E aí? Existe alguma 
área em vis ta de desa pro pri ação? Qual é a proposta 
que o senhor está trabalhando para resolver esse 
problema? Vão desapropriar áreas? Que áreas vão 
desapropriar? Não vão desapropriar mais nenhuma 
por interesse social ou vão uti li zarcom pra de terra? 
Qual é a política que a Superintendência está pro 
pondo? 

O SR.ANTONIO RENA TORO DRI GUES - Nós 
temos, Deputado, nóstemos,dessas 15milfamflias, 
nós te mos em torno de 2 milfa mí li as que estão acam
padas ao lado de algumasfazendas que a Superin
tendênciajáencaminhouparaBrasíliaparadesapro
priação. E oprocessofoidevolvidode Brasíliaporfor
çadessa medi da provi só ria do Governo Fede ralque 
pro íbea de sapro pri açãodeáreascomcobertu ra na ti
va.Agora vocêvejabemasituaçãoemque s- encon
tra esse Superintendente e a nossa Superintendên
cia, né? AsfazendasimprodutivasdoEstadode Ron
dônia, elas são im pro du tivas porque estão em mata, 
elas têm pouca expio ração, entendeu? E asfa zen das 
pro du tivas o cara já chegou aos 50% e, às vezes, já 
ultrapassou, entendeu, dos 50% de exploração. 
Essas fazendas, elas são produtivas, certo? As im -
produti vasagentenão pode desapropriar. As produti
vas sai caro de ma is, entendeu? Nós te mos dez casos 
de pro pri e da des que nós en caminha mos para Bra sí
lia e foi devolvidoporforçadamedidaprovisória.Se 
nãohou ver uma modificaçãodamedidaprovisó ria, ai 
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nós vamos ter que pegar essas famílias e transferir 
para outros Esta dos, por que não te mos condições de 
atenderes sas ta mf li as aqui no Esta do de Rondônia. 

A ava li ação da atuação do INCRA e suas pro
postas para o período 2000/2003 

Depois de um longo período onde a atuação do 
INCRA foifun da mental noorde na mentofun diário do 
Estado, atual mente o que se percebe é que o INCRA 
tematuadoareboquedadinâmicasocial,convalidan
do si tu ações existentes, como se a institu içãoesti ves
se para da no tempo e no espaço, perdendo a pro a tivi
dadequeaca racte rizou nopas sa do. Asfamfliasas
sen ta das não recebem o apoio ne cessá rio. 

A própria institu içãoem Rondônia faz uma auto
crítica, ainda que amenizada, em seu planejamento 
estratégico: 

"Em virtude da falta de compreensão e apoio 
das instân ci assu pe rio res do INCRA a SR-17/RO, ar
rasta e amarga um enorme passivo para com as ta mf
liasas senta das, porquanto, osPAScriadosdesdea 
décadade80aindaapresentamvultuososdéficitsem 
estradas, escolas, postos de saúde, poços artesia
nos, eletrificação rural e até demarcação de parce
las." [ ... ] 

No que concerneaosprojetosdeassentamen
to, malgrados os esforços na elaboração dos Pia nos 
de Desenvolvi manto Ambiental, assistência técnica ,a 
capacitaçãoeocréditoru ral para a produção, poucos 
são os ex em pios de pie no sucesso dos assenta man
tos. Desafortunadamente, o INCRA concorresignifi
cativamenteparaobaixofndicedesucessonosPA's, 
devido ao nãoatendimentoda infra-estrutu rabá sica 
qualitativa, quantita tivamenteeoportu namente. D es
tarte, o tempo para emancipação dos projetos de as
sentamento se alongam em função da df vi da so ci ai e 
econômica do Governo Federal, que não é coberta 
pelo Esta do, tão pouco pelo Município." 

Ealgumasdascausassãoapontadas,alémdas 
já conhecidas deficiências de pessoal, tanto em 
quantitativo quanto em termos de remuneração e 
qualificação: "agrandedificuldadequeaSu pe rinten
dên eia Regional de Rondônia tem encontra do na im
plantação das ações propostas tem sido a não li be ra
ção dos recursosfi nan ce i rosquantitativa eoportu na
mente. Nos últimos 10 anos a Superintendência de 
Rondônia,emboratenhaprogramadoanecessidade 
derecursosequivalenteaoorçamentocalculadopara 
fazer face à todas as despesas de investimentos e 
custeio (manutenção) das obras e serviços preconi
zados em todas as atividades de assentamento, a 
despe itodetercumpridoameta re lativaaosnú meros 

de assentados, malgrados os esforços da regional 
juntoasinstânciassuperioresdaAutarquia,ovolume 
de recursos libera dos, ano a ano, para o INCRNRO, 
foram quantitativamente insuficientes e totalmente 
inoportunos, o seja, intempestivos, vistoqueocorriam 
em fina is de exer d cios, épocas em que, na tro pica li
dada amazônica, corresponde ao período chuvoso, 
logo, inapropriado para a execução de obras de in -
fra-estrutura. 

Outropontoame recerumaaná lisemaisacu ra
da é a atividade econômica a ser desenvolvida nos 
programas de refor ma agrária, bem coloca do no diá
logo abaixo, ocorrido na audiênciapública realizada 
em Porto Velho em 11-10-2000: 

O SR. DEPUTADOANTONIOFEIJÃ0-0 se
nhor dis se que tem um pas si vo so ci ai de 15 mil as -
senta dos. O senhor já fez ai gum assentamento aqui 
ligado, por exemplo, a umhotelagroecológico? Ose
nhorjáfezalgumassen tamento liga doàpiscicultu ra, 
aoextrativismoindustrialdomanejocorretodemade
i ra? O senhor já pegou alguma sociedade dessa e fez 
umassentamentoquenãosejaaúnicavoracidadede 
terumtítu Iode propriedade, masabuscado usoeco
nômicodafloresta? 

O SR. ANTONIO RENATO RODRIGUES -
Olha, recentemente eu mantive conta tocomtécni cos 
do Ministério do Meio Ambiente, para nós partirmos 
para esse tipo de assentamento, entendeu? Mas o 
que nós temos aqui de público que nós atendemos 
aqui no Estado de Ron dô niasãopes so aso ri undasda 
agri cul tu ra, do sul do Pa ra ná, do Rio Grande do Sul, 
de Minas Gerais, do Mato Grosso. São as pessoas 
que vêm aqui pra Rondônia. Então eles gostam de 
plantar. A tendência deles é a agricultura familiar. 
Entãoficadifícil. E umtraba lho demorado. Existe área 
para essa finalidade, entendeu? Eu estou aberto a 
esse tipo de trabalho, mas o nosso público aqui é um 
público da agricultura familiar, um público que gosta 
de plantar arroz, mi lho, feijão. 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - ( ... ) 
Então, eu gosta ria que o INCRArefletisseadistribu i
ção es pa ci ai da agri cultura, porque eu não sou agrô
nomo, sou geólogo,masagriculturaémercado.Não 
adianta o senhor enfiar 15 mil famílias pra produzir 
mais arroz e feijão, que vão morrer todos de fome, 
com os armazéns cheios de produção. Nós temos 
que ter o marca do. Qual é o mercado que está dispo
nívelparaaeconomiaru ral? Episcicultu ra?Carneeu 
sei que não é, por que ninguém vai competir comes
sesgran despe cu a ris tas. Portanto, não dei xefa zera 
vontade da liturgia ide o lógicadequea terra resolve o 
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problema. Não resolve. O se nhorde i xa um pobre titu
lado. 

O planejamento estratégicoda Superintendên
cia de Rondônia para o período 2000/2003, prevê os 
seguintes objetivos principais, na visão desta CPI 
quanto aos assuntos que investiga: 

1. Redu zirocustoglo balda obtenção dos recur
sosfundiários, utilizando-sedemecanismosalterna
tivos à desapropriação, tais como: compra direta; 
Banco da Terra; destinação de terras públicas da 
União, EstadoeMu nicípios;contiscodeterras utiliza
das em plantiodeplantaspsicotrópicas;ProjetoCa
su lo; ProjetoComparti lha doe reversãoaopa trimônio 
da União das terras concedi das sob condições re so
lutivas,constatadasinadimplentes. 

2. Integrar as ações de obtenção de terras e 
conseqüentedestinação,comosprogramasregiona
isdedesenvolvimentosustentável[ ... ]eozoneamen
to só cio eco nô mico e eco lógico do Esta do. 

3. Promover a integração institucional com os 
Estados e Municípios, para estabelecer parcerias 
comvistasaimplementaçãodaintra-estruturabásica 
dos assentamentos para o de sen volvi men to lo cal in
tegrado. 

4. Efetuar o controle permanente de estoques 
de terras públicas para implantação de ações do 
INCRA e de outros órgãos. 

5. Implantar sistemas de informações ru ra is do 
INCRA, buscando sistema tizartodooacervotécnico 
existentenaSuperintendência,atualizá-lodiariamen
te e inseri-los numa com posição integra da de da dos 
georreferenciados, como instrumento de controle, 
monitoramentoeplanejamentodepolíticasagrícolae 
agrária do Esta do e dos Muni cí pi os. 

6. lmplantaçãodoCadastro Nacionalde Imóveis 
Rurais- CN 1 R, uni ti can do os registros cadastra isco
munsàs institu içõesfede ra is, estadu a isemunicipa is, 
permitindo o uso das informaçõesnasaçõesdeca rá
terfiscal, ambiental, dede senvolvimento rural ede re
for ma e de refor ma agrária. 

No contexto das terras públicas destina das à re
gularização fundiária, acresci das dasterrasde reco
nheci do domínio parti cu lar, dosatu a is pro jetosde as
sentamentos e, em parte, das áreas li cita das em con
corrências públicas estão alicerçadas as propostas 
de ação do INCRA/AO para o período 2000/2003, 
preconizando: 

1. Cri ação de 20 (vinte) no vos PA's, em estreita 
con sonân eia com ade manda soei ai reprimida, earti
cu la doscomosCon se lhos de Desenvolvi rnento Mu
nicipais, integrando-seasaçõesdasPreteitu ras, Go-

ver no do Esta do e dos de mos órgãos do governo fe
deral; 

2. Assen tare/ou legiti marcercade 20.000fa rnf
li as, ao longo dos pró xi mos 4 anos in clu indo 3.000 fa
mílias, atra vésde con vê niocomo Governo Esta du ai 
via Ban coda Terra; 

3. Titular aproximadamente 27.000 imóveisru
rais, tanto no âmbito dos assentamentos quanto da 
regularização fundiária, via legitimação das posses 
edifica das do boa fé; 

4. Consolidar65projetosdeas sentamentos, im
ple mentandotodoopas sivode infra-estrutura do lon
go dos pró xi mos 4 anos; 

5. Emancipar79pro jetosdeassentamentos, es
calona dos entre 2000a2003, à ordem de 22; 18; 20e 
19 projetos/ano[ ... ]; 

Para consecução destes propósitos o 
INCRA/AO prevê a articulação com os movimentos 
sociais; organizações não governamentais; Conse
lhosdeDe senvolvimento Mu nicipa is;órgãospú blicos 
municipais, estaduaisefederais, o que ensejoupre
coni zar, no PPA2000/2003, entreoutrasações: adis
criminacão de terras devolutas e terras ilegalmente 
ocupadas,prevendoadevidaindenizaçãodebenfei
to ri as para reto ma da de parca las; a iden titica ção de 
imóveispassíveisdedesapropriaçãoobservando-se 
ospreceitosambientaisdecorrentesdoZoneamento 
Estadu ai eda Porta ria MEPF n2 88de06deja ne iro de 
1999. 

A médio prazo, preconiza o PPA 2000/2003 a 
consolidação de Projetos de Assentamento criados 
até 1998, preparando-asparaaemancipaçãoapartir 
do ano 2001 , contemplando a com pie menta ção de in
tra-estrutura, ti tu lação; assistên ciatécnica ecapacita
ção; crédito para or gani za ção da produção e ai guns 
investimentosnaverticalizaçãodaprodução, incluin
do ações de promoção da qua li da de e pro du ti vi da de 
e capacitação técnica para me lho ria de gestão e das 
ações produtivas. 

Por fim, é importante lembrar a pretensão do 
INCRA, já citada anteriormente, de empreender a 
"uma intensa operação de levantamento de ocupa
ções irregulares, ou de meras pretensões de terras 
públicas ilegal menteapossadas, oudetidasporespe
cu ladores imo bi liá rios, estáprogramada, abrangendo 
todooestadode Rondônia, visando visto riaparaaná
lisedasituaçãoexp lorativa,comvistasaretomadade 
parcelas ilegalmente ocupa das, tanto no âmbito das 
glebas de regula rizaçãofundiá ria, quanto e principal
mente, nos PAS, preconizando-se vistoriar imóveis 



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexta-feira 28 00267 

suspeitos de posse ilegftima,escalonadas em cerca 
de 1.600propriedades/ano." 

O CASO DA FAZENDA RIO CANDEIAS -
GLEBAS BAIXO CANDEIAS E IGARAPÉ TRÊS 
CASAS 

Um caso emblemático da omissão dos órgãos 
públicos com rela çãoà ocupação e ex piora ção ilegal 
de terras da União, e que só virá a encontrar solução 
em de cor rên eia dos trabalhos das sa CPI, é o caso da 
empresaAgropecuáriaeColonizadoraRioCandeias, 
queexpomosaseguir. 

Em 1973, um grupo de em pra sá ri os constitui a 
empresa "Agropecuária Industrial RioCande ias' ,que 
veio a adquirir no município de Porto Velho direitos 
possessórios de uma área de terras de 123.608,7 
hectares,constitufdaspelosseringais"BaixoCandei
as" e "lga rapé das TrêsCa sas". A empresa pretendia 
explorar economicamente (e efetivamente explorou) 
as terras medianteaplicação de recursos próprios e 
de recursosori un dosdacon ces sã ode incentivos fis
cais pela SUDAM para: exploração agropecuária, 
desmatamento, montagem de serrarias, montagem 
de fábricas de laminados, de móveis e de casas 
pré-fabricadas. 

Posteriormente,aempresa,sabedoraqueerada 
limitação daqueles direitos, solicitou ao INCRA "para 
máximasegurançadoempreendimento e porquede
se ja começar acertando, a análise dos seus tf tu los e a 
definiçãodominiaidasterrascitadas[ ... ]e,sequalquer 
vf cioporventu raforencontra do, apesar do exame dos 
tftu losdedomfniopornósfeitoejulgadosbons, requer 
a regularização, sena cessá rio, dasterrascomes tudo 
a ser sub me tido ao Se na do Federal". 

Levantando a cadeia dominial da área de 123 
mil hectares (Baixo Candeias e lga rapé Três Casas), 
o Pra si dente da CDTD/ACRE/RONDÔNIA, às to lhas 
70176 do Parecer nº 23/73, concluiu pela nu li da de das 
transcrições quepe sa vam sobre os imóveis e apon
tou aso lu ção de, uma vez anula do ore gis tro, desde 
que implementados os requisitos para o caso e ha -
vendo interesse da Administração, conceder a área 
mediante autorização do Senado Federal, na fonna 
daart.171 daConstituiçãoFederalemvigor. 

Em 13-8-75 e 16-10-75, a Secretaria Geral do 
ConselhodeSegurançaNacional,emcomunicações 
encaminhadas ao Ministro da Agricultura, infonnou: 
"deve serres tabele ci do o domínio da União sobre as 
terrastranscritasemnomedaAgropecuárialndustrial 
e Colonizadora Rio Candeiras Ltda, competindo ao 
INCRAas providênciasparaanu larosres pectivos re
gistros imobiliários. Só após o restabelecimento, se 
então ainda houver interesse, seja das empresas, 
seja do GovernoFederal,serápossívelestudar-sea 

possibilidadedepermitiraexploraçãoeconômicadas 
terras [.]asterras, cuja regularização é pra tendida pe
las empresas são devolutas da União, cabendo ao 
INCRA, caso não seja obtido um acordo amigá vai, in
gressar em juízo com ação anulatória dos registros 
imobiliáriosirregulares ... " 41 

E o INCRAassimprocedeu.Aempresa, interes
sadanaaplicaçãoexcepcionaldotratamentoprevisto 
na Exposição de Motivos MNCSN/ nº 005/76, de 
28-6-76, que lhe facultava adquirir as terras direta
mente da União, concordou com a anulação dos re -
gistros imobiliários. O Juiz Federal em Rondôniajul
gou pro cedente a ação e, uma vez transita da em jul
gado, mandou fosse a área transcrita em nome da 
União, o que foi feito em 4-4-77. 

O INCRA, no Parecer PJR nº 064/77, fl. 491, 
considerou viável a concessão de até 60.000 hecta
res à empresa. Por anos tramitou o procedimentos 
administrativo necessário à alienação, até que em 
1983 o Senado Federal, através da Resolução -g 
320, de 23-8-83, nos termos do art. 171, parágrafo 
único da Cons ti tu ição, autorizou o PoderExecu ti voa 
"alienar à empresa Arropecuária Industrial e Coloni
zadora Rio Candeias Ltda. área de 33.000 (trinta e 
três mil) hectares, no Estado de Rondônia,paraim
plan taçãodepro jetodebovinocultu ra". A Raso lução 
expressamentecondicionavaalavraturadaescritura 
de com pra e venda ao fiel cumprimento do cro no gra
maff sico-financei ro e consignava que a cláusula ra
so luti va ocorre ria, ainda, sea em pra sa não inicias se 
a implantação do projeto dentro do prazo de um ano, 
a partir da lavra tu rada escritura, ou se houvesse pa
ralisação nas atividades de execução, ficando o Po -
derPú blicocom adi re itode serre integra do na passo 
da área, e com livre disposição da mas ma. 

Embo raauto rizadopeloSe nado.o INCRA, pre
ocupado com a questão do latifúndio,nãoalienouo 
imóvelàempresa. Na época emqueanalisouople ito 
da empresa, a pro cu radoraqueprofe riuoparecerfez 
consignar que "os vistoriadores deram notícia da 
ex is tên eia de posseiros dentro da área transcrita em 
nome da Rio Candeias[ ... ] Acredita mos que essa si
tuaçãopode ráserresolvidacomoassentamentodos 
ocupantes das terras que vierem a sercon cedi das à 
interessada, na parte que exceder da área de seis
centas vezes o modulo de exploração indefinida 
(60.000 ha) pra vis tos na EM nº 005/76". 

No entanto, a empresa, além de agropecuária, 
também é (e era) uma madeireira e con ti nu ou na pos
se dos imóveis,explorando-os, retirando a madeira, 
sem quais quer restrições" ape sarda a área, si tu a da 
próxima a Porto Velho, estar registra da em nome da 
União, às to lhas 124, do Livro 2-F do Registro Geral 
de lmó veis, sob a ma trí cu la 1644. "O INCRA jamais 
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semanifestoucontrárioàocupação" 42e parte da área 
está atuai mente ocupa da. 

Somente agora, decorridos quase 34 anos da 
es cri tu ração das terras em nome da União, e mais de 
20 anos da autorização do Senado para alienação, 
sem que o INCRA tives se se decidi doso breacon ve
niência e oportunidade dessa alienação, é que, em 
virtudedaexis tênciadessa CPI, aquestãovemapú
bli co para serfi nal mente enfrenta da. Insta do a se ma
ni testar, através do Requerimento de Informações nº 
459, do relator, Deputado Sérgio Carvalho, o Presi
dente do INCRA, Dr. Sebastião Azevedo.respondeu 
(Ofício/INCRA/P/Nº 186, de3-8-2001 ): "deter mi neiao 
superintendente de Rondônia, sob pena de respon
sa bili da de, que promovadentrodecin codias, asme
didasadministrativasjudiciaise,seforocaso,policia
is, no senti do de reverter definitivamente a essa en ti
dade autárquica a possedoimóveldetidoirregular
men te pela empresa Agro pecuária lndus triai e Colo
ni za dora RioCandeias,destinando-ode imediatoao 
Programa de ReformaAgrá ria,devendoain da serexi
gidodacitadaempresaa repa raçãododanofi nance i
ro e am bi entalem face da ex piora ção de madeiras re
aliza emterraspú blicasdedo mínioda União Federal, 
representando-se, ainda, ao Ministério Público e ao 
IBAMA". 

ACPI buscou re u nirinformaçõessobreaGleba 
Baixo CandeiaslgarapéTrêsCasasdeváriasfontes. 
Constatouquesãoinconsistentes: 

a) no· relatório denominado "Base 
Estratégica", referente à SR-17/RO, p. 42, 
"consta que em 1982 o INCRA colocou em 
licitação pública na Gleba Baixo Candei
as-lga rapé TrêsCasas90.000hecta raspara 
pro mo ver aba eia lei te ira na região de Porto 
Velho, onde os lotes variavam de tamanho, 
abrangendo su perfí ci esdi versas, desde 200 
a 2.00 hectares". A alienação dos lotes lici
tados em concorrência pública se deu atra
vés da Celebração de Contrato de Aliena
ção de Terras Públicas - CATP e Contrato 
de Concessão de Domínio de Terras Públi
cas - CCDTP; 

b) prosseguindo na investiga çãoda si
tuação fundiária dessa Gleba, a CPI solici
tou, e obteve, do INCRA relação de to dos os 
licitantes vencedores. Foi fornecida a rela
ção TDR/nº 179/83, publicada no Suple
mento de Boletim de Serviço nº 10, de 
7-3-83. Desta relação apura-se que foram 
concedidos 120 títulos definitivos, com área 

variando entre 236 e 1028 ha, representan
do uma área to tal de 61 .441 ,63 hec ta res, in -
ferior aos 90.000 hectares que segundo o 
relatório "Base Estratégica" teriam sido lici
tados; 

e) uma outra avaliação do INCRA so
bre à área revela: "o imóvel possui área de 
123.608,70 ha, dos quais 76.794.8822 ha 
estão tão regularizados em 237 lotes. No 
restante a regularizar, existem vários lotes 
com mais de uma ocupação, sendo neces
sário desmembrá-los. A Gleba, após de mar
cação, ficou com 152.856,4686 ha, existindo 
um excedente de 29.238.3986 ha em rela
çãoàáreamatricu lada. Dototaldemarcado, 
31.945,7546ha são de inte resseda Agro pe
cuária lndus triai e Colonização AGRINCO
Rio Candeias, com autorização do Senado 
para ali e nação. Ore ma nascente a ser regu
larizado é de 44.105, 8318 ha. Foram expe
di dos os seguintes do cu men tos para are fe
rida Gleba: a) 111 1 O (títulos definitivos), 
28.287,4287 ha; b) 84 CCDTP (contrato de 
concessão de domínio de terras públicas, 
39.397,4535 ha; e) 39 CPCV, 8.993,00 ha; 
d) 01 LO/INCRA (licença de ocupação), 
117,0000 ha. Total: 237 documentos, numa 
área to tal de 79.794,8822 ha". 

~ a CPI avançou ainda mais e solicitou 
ao oficial do 1g Ofício de Registro de lmó veis 
de Rondônia um levantamento completo de 
to dos os lotes ali e na dos pela União rafe rentes 
à Gleba Candeiaslgarapé Três Casas e devi
damente matriculados. Constata-se que ape
nas 80 lotes toram ma tricu la dos, num to tal de 
aproximadamente 30.100 hectares, cerca de 
50% do total licitado. Em resumo, a situação 
apurada pela CPI é a seguinte, tomando por 
base as informação do item "e". 

··-1 ·; ;~. :; .. " .. ,.,' :. ·' 1• :; -- .• ': " ; l, ' ··~ 

. _ ,,~:;+x:::_:::~;t,:,;:::·:::·;i.:::;, ·· ·. :;, • ·.: ,< ·:: ·.; [;·(':· 
Áiea10ta1daGieba~i~;J~TrâS~:::; • 152.846,46 

Área regularizada 76.794,88 

Área so.b posse ilegal da Agropecuária e Colonizadora Rio 31.945,75 
Candeias 

Área remanescente (~ÍI! illfórmaçôes sobre a ocupação) '. 44, 105,83 

Observa-se que as informações sãocon traditó-
rias: 
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a) No item "a", se diz que foram licita
dos 90.000 hectares, mas o resultado da li -
citação, constante da re lação cita da no item 
"b", registra61.441,63hecta resalienado; 

b) no item "e", registra-se 111 títulos 
definitivos num total de 28.287 ,42 hectares, 
mas na relação já menciona da constam 120 
títulos e uma área total de 61.441,63 ha. 
Além disso, as informações obtidas no car -
tório dão conta da exis tên eia de pelo me nos 
80 lotes alienados pela União e matricula
dos, numa área superior a 30.1000 hecta
res, maior do que a informa da no item "e". 

Analisando todas essas informações, identifi
ca-se um potencial de terras a a ser utilizado em 
programas de assentamento superior a 120.000 
(cem mil) hectares - entre áreas detidas pela Rio 
Candeias, áreas não matriculadas e áreas sem 
identificação de posse ou propriedade, sem contar 
os lotes de possíveis inadimplentes - onde poderi
am ser assenta das m-ais de 2.400 ta mf li as: 

32.000, referentes às terras ilegais ocupadas 
pela RioCande ias; 44.000deterrasaindanão regula
rizadas; eacercade46.000 ha rafe rentesàdife rença 
entre o to tal de área regulariza da constante da tabela 
acima (76 mil hectares) o to tal da área dos lotes ma tri
cu lados,30.100ha. Nesteúltimocaso,depreende-se 
que os pro pri etários de lotesquenãoosmatricu la ram 
ou os abandonaram ou não cumpriram condições 
para se manterem na pro pri eda de dos imóveis, sig ni
fi can do a pos si bili da de de a União reto mar as terras. 

AASMEPPROCAN informouqueaárea licitada 
pelo INCRA ha quase vinte anos para implantação da 
Bacia Leiteira não está sendointeiramente ocupada 
pelos li citantes e hoje se encontra invadi da porterce i
ros. Oob jetivoda licitaçãonãofoialcançado. O pró
prio INCRA reconhece essa situação no relatório 
"Base Estratégica", quando ava lia que "nasáre as lici
tadas muitos licitantes encontram-se inadimplentes, 
configurando oportunidade de obtenção de terras 
para tutu rosprocessosdereformaagrária." AFede ra
çãodaAgricultu rado Estado de Rondôniaso licitou ao 
Ministro do Desenvolvi manto e ReformaAgráriaque 
a área ocupada pelo Agropecuária Rio Candeias e 
destinadaaoprojetoBacialeiteirasejamtransforma
dasemassenta mentosdi rígidos para peque nos pro
dutores. Segundo o presidente da Federação, Sr. 
Francisco FerreiraCabral, o INCRA informouaoMi
nis troque "as terras em questão só servem pare agri
culturatecnificada".AFederaçãodiscorda,emandou 

fazer análises para contestar as informações do 
INCRA. 

Não bastasse essa ocupação ilegal e pre da tó
ria, aCPI, em reunião realizada nodia27 deju lho de 
2001 Em Porto Velho com a participação do Deputa
do Sérgio Carvalho, de representantes do INCRA e 
associados da Associação dos Médios e Pequenos 
Produtores Rurais do Alto Candeias 
ASMEPPROCAN, recebeu de nún eia de que a Agro
pecuária e ColonizadoraRioCandeias"mesmosem 
do cu menta ção legal da área, lo te ou e está vendendo 
a terra através da Imobiliária Ramalho". Na mesma 
reunião o Superintendente Adjunto do INCRA infor
mou que o cadastro da empresa foi cancelado pelo 
INCRA e a em pra sa não tomou providências para re
gularizarsuasituação. 

A autorizaçãolegislativado Senado, em 1983, 
dá aos proprietários da empresa apenas e tão-so
mente expectativa de direitodeadquiriroimóvel.E, 
ainda, que tives se sido ali e na da, não lhes da ria o di
re i to de proceder a outra ex piora ção eco nô mica que 
não tos se a bovino cul tu ra (jamais a extração de ma -
dei ra) nem tampouco a venda a terceiros, pois as sim 
dispõe o parágrafo único do art. 2° da Re so lu ção nº 
320,de 1983do SenadoFederal: "Acláusu la raso luti
va poderá ocorrer, ainda, se a em pra sa não iniciar a 
implantação do projeto dentro do prazo de um ano, a 
partir da data da lavra tu ra da as cri tu ra de pro massa 
de com pra e venda, ou se houver a pa ra lisa ção nas 
atividades de execução do projeto, ficando o Poder 
Público com o direi to de serre integra do na posse da 
área, e com livredisposiçãosobrea mesma". 

ACPlcontinuouainvestigarocasoeobtevecó
pia de um "contra to par ti cu lar de cessão onerosa de 
direitos de posse", firmado entre a Agropecuária 
Industrial e Colonizadora Rio Candeias S.A, CNPJ 
05900287-1000/20, eZepelimServiçosAuxi lia resde 
Transportes Aé re os Ltda, da ta do de 28 de ja na iro de 
2000, ane xoaeste relatório, onde as de núnciasficam 
cabalmente comprovadas as denúncias. A empresa 
Rio Candeias está vendendo a posse de 31.945,75 
deterraspú blicas, divididasem841otes. E pior, valen
do-se, para legitimar o negócio, de uma declaração 
emitida pelo INCRAem08 desatem brode 1999, con
formecláusulaprimeira:"APROMITENTECEDENTE 
é a la gi ti ma detentora da posse de uma área de terra 
ru ral [ .1 'tudo conforme de ela ração do 1 NC RA, da ta da 
de 19-5-94, cujacópiafica fazendo parte integrante e 
inseparáveldesteinstrumento." 

Vem logo ao questionamento as razões pelas 
quais o INCRA teria emitido uma declaração como 
esta.Edepois,asrazõesdaincompatibilidadeentrea 
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data da declaração citada na cláusula primeiras 
(19-5-94) e a da declaração anexada ao contrato 
(8-9-99). As transferênciasestariamse processando 
há mais tempo? 

Além dis so,aoserconi vente comas ilegítimas 
transfe rênciasde "posse" que vêm sendo empreendi
das pela empresa, o INCRA contribuiu mais ainda 
para di ti cul tara destinação das terras para assenta
men tode peque nos e médiosagriculto resou para ou
tros em pre en di men tos. Doravante não será apenas a 
empresa RioCandei asa oporresistênciaju rídicasao 
desapossamento, mas também os inúmeros adqui
rentesde lotes. 

Não se pode dei xarde consignar neste relatório 
a omissão do Poder Público nesse caso. Como afir
ma do pelo Pre si dente do INCRA no ofício acima cita
do, a Administração do INCRAnãoconclu iua preten
dida alienação devido à sua "preocupação com a 
questão do latifúndio". Contudo, comoafirmaa procu
ra do raApa recidaMartinsFontes,desde 1977 a "em
presa continuou na posse dos imóveis, exploran
do-os, re tirando madeira, sem quaisquer restrições". 
Durante mais de 20anos manteve-se o latifúndio, ne
nhum recursofoiobtidopelaUnião, aáreafoiexplo ra
daindevidamente,milharesdemetroscúbicosdema
de ira foram extraídos ilegalmente, ecentenasdepe
que nos e médios agricultores e em pre sá ri os, que já 
poderiam estar exercendo atividades produtivas e 
fora da si tu ação de mi sé ria, ainda encontram-se em 
conflito pela posse de um pedaço de terra. 

Recomenda mos, pois, que esta CPI determine 
ao INCRA que proceda a um imedi a to levantamento 
doeu mentaldaocu paçãodaáreaparadi ri miras con
tradições rela ta das acima. Que iden ti tique quem são 
os ocupantes da área de 44.000 hectares ainda não 
regularizada e secertifi quesobrea real extensão de 
áreaocupadae expio rada pela empresa Rio Cande i
as (seria superior aos 31.000 ha "oficialmente" sob 
sua posse?). Queidentifi que os licitantes inadim plen
tesetome imediatamenteasprovidências para rever
são dessas terras ao pa tri mô nio da União. Que re pre
sente ao Ministério Público to dos os crimes come ti
dos pelos atua is e ex-proprietá riosdaAgropecuá ria e 
Colonizadora Rio Candeias. Que instaure imediata
mente in qué ritoad ministra tivo paraapu raros respon
sáveis pela omissão do INCRA quanto à ocupação e 
expio ração ilegal perpetrada pela empresa. Que ado
te todas as pro vidên ciaspara estan caro processo de 
transferência de posse a terceiros perpetrado pela 
RioCandeias. 

Propomos ainda que se reco mendeao Minis té
rio Público a instauração dos necessários procedi-

men tos para investigar as razões e os res pon sá veis 
por essa omis são ao lon go de to dos es ses anos em 
que a empresa se locupletou do patrimônio público 
sem se querdes pen der recursos com a aquisição das 
ter rascomo pretendi do, bem como apuração dares
ponsabilidade civil e criminal dos proprietários da 
Agropecuária e Colonizadora Rio Candeiaspelaex
ploração ilegal do patrimônio público e pelos danos 
ambienta isca usados. 

Por fim, propomos que o INCRA en caminhe re
latório semestral à Comissão da Amazônia e de De
senvolvimento Regional relatando as providências 
que foram e estão sendo tomadas para regularizar 
esses mais de 100.000 hecta resnaspro xi mi da desde 
Porto Velho identificadosporesta CPI altamentepas
síve isdedesti nação para projetos de assenta manto 
dentro do programa de refor ma agrária. 

A ATUAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 

Quando da criação do Estado de Rondônia, 
pela Lei com pie men tar nº 41, de dezembro de 1981, 
as terrasinseridas em seu espaço territorial não to -
ram incorpo radasaopa tri mô niodo Estado recém-cri
a do, nem ocorreu proces sodetransfe rência, ficando 
as terras sobre ages tão da União e sob ares pon sa bi
li da de do INCRA proceder àarreca dação das terras 
devolutas. Portanto, ages tão das terras no Esta do de 
Rondôniaéquasequeexclusivamentedacompetên
cia da União. Não na áreas em seu poder que estejam 
subjudice43 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental conta atualmente como uma Gerência 
Fundiária coma ti na li da de de "propor, coordenar, su
pervisionareexecutaratividadesrelacionadascoma 
regularização fundiária, assentamentos, serviços 
cartográficas e buscarso lu ção para oscon flitos fur
diários no Estado. Tais atividades no passado esta
vam sob ares pon sa bili da de do ITE RON - lnsti tu to de 
Terras eco lonizaçãodoEstadode Ron dônia,criado 
em 1988 e extinto em 1999. 

A SEDAM vem buscando parcerias com os ór -
gãosfederais,estaduais e municipaisecomentida
des não-governamentais para solução dos conflitos 
agrários. No momento, o INCRA, a SEDAM e en ti da
des não-governamentais discutem um mo de lo alter
nativo de assentamento que atenda as famílias de 
agricultores de acordo com o programa de reforma 
agrária no Esta do. 

Nos últimos anos o Governo do Esta do re que
reu várias transferências de terras da União para o 
Estado, para criação de unidades de conservação 
ambiental criadas por decreto estadual, tais como: 
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parques estaduais, reservas extrativistas, estações 
ecológicas,estaçõesbiológicaseflorestasestaduais 
de rendimento sustentável. Asáreaspretendi das so
mam 2.219.148,84 hectares. O INCRA procedeu, em 
1998,à transfe rênciadetrêsáreas,atftu lodedoação 
ao Governo do Estado, denominadas de Reservas 
Extrativistas Seringueiras, Maracatiara e Massaran
du ba, num to tal de 15.606,81 há, áreas que o Go ver
nodesti na rápara implantaçãode pro jatos extra tivis
tas mediante concessão à OSR - Organização dos 
SeringueirosdeRondônia. 

41Fls.473e474 doPa receranteriormentecitado. 
40Fls. 463e464 de Pa reoer/PJR/nº064m, de 14-10-1977. 
421NF/INCRA/SR-17 nº 269/2001, de 21-7-2001, da Procura dora 
Federal Aparecida Martins Fontes, referente aos processos 
54300.001254/2001-89 e 54300.001252/2001-90. 
43 Ofício nº 1105/GAB/SEDAM, de 20-6-01, da Secretaria de 
EstadodoDesenvolvimentoAmbiental. 

A principal frente de atuação do Governo do 
Estadore si de, nopre sente, e residiránofuturo, na ce
lebração de termos de cooperação técnica com o 
INCRA,visandoelaboração,implementaçãoeexecu
çãodeprojetosdedesenvolvimentosustentávelpara 
assentamento de famílias, bem como com o Banco 
da Terra, paraassentartraba lha do resnão-propri etá
rios e agricultores proprietários de imóveis cuja di
mensão não alcanceadimensãodapropriedadefa
miliar. 

A QUESTÃO AMBIENTAL E A EXPLORAÇÃO 
DE ÁREAS INDÍGENAS E DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

O mo de lo de ocupação im pie menta do na Ama
zônia e particularmente em Rondônia a partir de 
1970, não contem piava as atua is preocupações com 
asquestõesambienta is. Pouco, ouqua se nada seco
nhecia da Amazônia. As informações secundárias 
eram in ci pi entes. Apartirdasegunda metade da dé
cada de 80 até a primeira me ta de da década de 90, 
verificou-se aceleração no processo migratório e, 
principalmentequandodaavaliaçãodosinvestimen
tos implementados pelo POLONOROESTE, um ex -
cessivo aumento de desmatamentosequeimadas e 
agravamento dos danos ambientais, numa taxa que 
atingia até 30% ao ano. Rondônia foi alvo de intensa 
crítica da multimídia na cio nale, sobretudo, internaci
onal, pelos elevados índicesdedesmatamentos. Em 
razão disto e da pressão do 81 AD, o Esta do de Ron -
dô nia foi leva do a optar pela adoção de medi das no 
senti do de frear o avanço da ocupação em áreas fio
restadas, estabelecendo, atra vésdo Decretonº3. 782 

de 14-6-88ozoneamentosócioeconômicoeecológi
co (primeira aproximação). 

Mais tarde, a Constituição estadual de 
28-9-1989 reme teu esse ins tru men to ao pata mar le
gislativo, mais eleva da da hierarquia das leis, ao esta
be lecer, emseuartigo60, parágrafo20, que o zonea
mento deveria ser ins ti tu í do através de Lei Com ple
men tar, o que foi re a li za do com a aprovação da Lei 
Completar nº 52, de 20.12.1991, sucessivamenteal
terada pelas Leis Complementares nº 152, de 
24-4-96, nº 171, de 23-5-97 e a de nº 203, de 2-4-98. 

O zoneamento definiu as áreasparautilização 
econômica e de preservação ambiental segundo a 
capa cidade da oferta ambiental edasca racte rísticas 
dos ecossistemas.Ordenou edis ci pli nou o uso da ter
ra e dos recursos natura is em Rondônia, aponto de, 
atualmente, impor severas restrições à obtenção de 
terras. 

Até meados da década de 90, no Estado de 
Rondônia,olNCRAeraconsideradoumdosvilõesdo 
meio am biente, sendo comum acusá-lo de Tercon tri
buído para devastaçãodeexpressivaporçãodeflo
res ta ama zô nica, face ao mo de lo de ocupação im ple
mentado, voltado para a agropecuária. Até então fa
cultava o acesso à terra, regularizando ocupações 
que refletissem maior índice de antropização, inde
pendentemente das características do meio físico e 
da oferta am bi en tal pro porei o na da pelo imóvel. Des
matamento seguido de pastagem era considerado 
como"benfe itoria". Pré-requisitoà regula rizaçãofun
diá ria, desde que satisfe itasas exigências bu rocráti
cas das normas. 

Em alguns caso, grandes imóveis foram desa
propriadosparaassentamentodetraba lha do resru ra
is sem terra, em flagrante desrespeito à Primeira 
Aproximação do Zoneamento Socioeconômico e 
Ecológicode Rondônia, resultandoempreju ízoseco
nômicos, sociais e am bi en ta is, in clu indo ações civis 
públicas, paracoibirdanosambienta iseafrontamen
toàlegislaçãoambiental. 

A partir do início da década de 90, uma cons -
ciência ecológica maior passou a orientar as ações 
do INCRA, e es pe ci ai mente em Rondônia, em razão 
do Zoneamento e, sobretudo, do PLANAFLORO, e 
sobreveio a predominância da vertente ambiental. 
Projetos de Reforma Agrária criados sem conformi
dade com o Zo ne a men to, fo ramextin tose atual men
te, não apenasacriaçãodepro jetodeassentamento, 
mastam bémacom po nentede regula ri zaçãofun diá
ria são desenvolvi dos em estrita ob servân eia aos re
sulta dos contidos nos es tu doscon duto resda Se gun
da Aproximação do Zoneamento Sócio-Econômi-



00272 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 200 I 

co-Ecológico de Rondônia. Alie-se à esta condicio
nante a Porta ria MEPF/Nº 88/99, de 6-10-99, pro i bin
do qual quer for ma de obtenção de terras rurais para 
Reforma Agrária, em áreas com cobertura florestal 
primária, incidente nos ecossistemas da Floresta 
Amazônica. 

ti Zoneamento tem significativa preocupação 
coma pre servaçãode ecossistemas de algumas re
giões do Esta do, com desta que para as terras abran
gidas pelo ValedoGuaporé, sempreju ízodadezenas 
de unidades de conservação federais e estaduais 
existentes em vá ri as regiões do Esta do. Por essa ra
zão, milhões de hectares de terras públicas da União 
as tãosen dotransfe ridas para o Estado, para per ma
ne ce remcomo unidades de conservação de usodi re
ito e indireto, pelo Estado de Rondônia, obedecen
do-se o que se encontra as tabele ci do no supra cita do 
Zoneamento.Também,olNCRA,estádisponibilizan
do terras da União para o IBAMA, com vis tas a cri a -
çãode Uni da desde Conserva çãofede ral. 

OINCRAeasaçõesdepreservaçãoambiental 

Quantoaomode lodeocu paçãoimplementado 
pelo, voltado para agropecuária, ressalte-se que tra -
tava-sedapolíticadeumdeterminadomomento,cujo 
propósito básico, também, consistia em ocupar a 
Amazônia. Ocorre, que na que la época, asatividades 
extrativistasvegeta is e minera ises ta vam em cri se. Vi
nham, ao longo daquele século, se comportandode 
forma instável. Criaram problemas sócios econômi
cos graves, prin ci paimente, quando despencaram os 
preços internacionais da borracha natural, o que se 
comprovanaanalisehistóricadosciclosdaborracha, 
do estanho, etc. Como camada social de excluídos 
que buscaram acesso a terra em Rondônia tinham 
aptidão e tradição nas atividades agropecuárias, o 
governo estimulou a implementação dos projetos 
agrícolas. 

Na que la época, o Código Fio restalestabe lecia 
que na Amazônia as propriedades rurais teriam de 
manter pelo me nos 50% de sua área como Re serva 
Legal. E as sim vinha esta be le ci do nos títulos de pro
priedade expedidos pelo INCRA. Durante todo esse 
tempo,principalmente.quandoseiniciouaimplemen
tação da Colonização Oficial, pelas deficiências es -
tru tu ra isdosórgãosen carregadosdaquestão ambi
ental (IBDF, atuai IBAMA), ine xistênciadeórgãoam
bi entalTerrito rial eou Estadual, faltadeco nheci man
to e de educação ambiental da população rural, 
teve-se ai tera das áreas que deveriam ser de Reserva 
La gal de Preservação Per ma nen te, fato que veio se 
agra vandoatéosdiasatua is,constitu indo sé rios pro-

ble mas compre juízos para o Esta do, agrava do com a 
ampliaçãodasrestriçõesambientaisparaAmazônia. 

Ainda hoje, a ReformaAgrá ria vem sendo indi
ca da como grande res pon sável pelo avanço no des
matamentodasflo restas nativas. O programa visa in
serir ostra ba lha dores rurais nas ati vi da desde do mí
niodosmesmos. Tradicionalmente,dominamo mode
lo tradicionalda agricultura familiar, com sistemade 
exploração primttivo. A cultura do desmatamento e 
queima das no Paísvemdesdeope ríodoco lonial. Os 
índios sempre utiliza ramo fogo no preparo de suas 
áreas de cultivo. Os colonizadores, com aspirações 
superiores àquelas da simples subsistência, incre
mentaram os costumes aborígenes. Promoveram 
grandesdesma ta mentas e se utiliza ramdasque ima
das no preparo das terras para plantio e ma nu tenção 
dascultu rasagríco las. Taismodelospermanecemem 
uso até hoje. Há anos que os am bi en ta listas colocam 
para soei e da d e os ma lefíciosdomode loagrí cola pri
mitivo, cujascon seqüên ciasestãoai, a vista de qual
quer bom observa dor. 

Contudo, não se em pre en di do ações para inter
nalizarensinamentosdasquestõeseco lógicasàque
les que precisam compreender o assunto. Há que se 
edu carefe tivamenteo homemdocampo. A consciên
cia eco lógica no meio rural precisa sairdosdomínios 
dos intelectuais. O produtorru ral, emnãopossu indo a 
devidacompreen sãodasquestõesambi enta is, serve 
de instrumentodos inescrupulosos, que, pa troei naro 
avanço em novas fronteiras, a ti tu lodeocu pa ção das 
fio restas na tivas para expio ração do potencial natural, 
inicialmente,aextraçãodemadeira. 

Asáreasgovernamentaisnãotemdisponibiliza
do os meio necessários para massificaraeducação 
ambiental.Asalternativaseconômicasapresentadas 
na ótica depre serva çãoam bi ental não estão sa tisfa
toriamente difundidas no meio rural. Falta demons
trar, por exemplo, que modelos agroflorestais, hoje, 
podemsereconomicamenteviáveis. 

Enquanto nãoficarpro va do a vi a bilida de de no
vas alternativas econômicas para uso e exploração 
dos recursos naturais com sustentabilidade sócio 
econômica eambiental e, oho memnão recebera ca
pacitação necessária nes sasalternativas, vai perma
necera prática daagricultu rapri mi tiva epe cuá ria ex
tensiva, pois foi esse o aprendizado que receberam 
no cotidiano. 

Em que pese uma grande maio ria de pro pri e tá
riosdeterrasterdes respe itadoa legisla çãoam bi en
tal, consta ta-se que o Esta do de Ron dô niaain da pos
sui umgran de pa tri môniona tu ral pra serva do, caben
do às organizações ambientalistas públicasepriva-
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das desenvolver projeto de educação nessa área, 
parapreveniracontinuidadedasirregularidadesinvo
luntárias,proporcionadaemgrandemaioriapelodes
conhecimento da importância da preservação, bem 
como, implementargradativarecuperaçãodasáreas 
alteradas (Preservação Permanente e Reserva Le
gal), na formada legis laçãovigen te. 

A Atuação do IBAMA 
A atuação ilegal, pre da tó ria e sem controle das 

madeireiraséumproblemasérionoEstadoealcança 
as áreas indígenas e as unidades de conservação 
ambiental. 

Emdepoimentoà CPI, rea lizadona reu niãoha
vida em Porto Velho, o Sr. E ris mar Moreira da Silva, 
representante do IBAMA, dissequeoórgãotem "mui
tas dificuldades, dada a capacidade operacional da 
instituição frente à grande demanda existente do 
Estado". O IBAMA é responsável pelo controle de 
mais de 700 madeireiras, aproximadamente 120 mil 
pro pri e da des rurais, das quais cerca de 60% perten
cem a pequenosproprietários.Somenteumesforço 
conjunto ecoorde na dodosórgãosfede ra is edo Go
verno Estadual será pos sr vel manter sob controle a 
exploraçãomadeireiraeapreservaçãoambiental. 

O IBAMA, segundo seu re pre sentante, não au
toriza "em nenhum momento projeto ou extração de 
madeira sem que haja realmente a documentação 
efetiva e ri goro sa controle" Mas como são centenas 
de madeireiras e milhares de propriedades o órgão 
nãocon segueeexercerocontro lede vi do. Mu itasma
deireirasjá forammultadasmascontinuampratican
do a extração ilegal Em mui tos muni cf pi os a con cen
tração de "produto florestal" reduziu-se ao tal ponto 
que as madeireiras migraram para outras regiões 
mais promissoras. Além disso, há vários processos 
administrativos em andamento (pelo menos seis) 
para apurar denúncias de corrupção e extorsão co -
me ti da porfun cio ná ri os do IBAMA. 

Emseudepoimento,ore presentantedo IBAMA, 
respondendoaquestionamentodoDeputadoNilson 
Mourão, nominou algumas empresas com "proble
mas", como a "Cata nio", em Ari que mes e a Come ta. 

Segundoorepresentante,aextraçãodemadei
ra, por par te das ma de í re í ras, de modo íle gal nas áre
as in df ganas ou dedo mf niodo Mu nicf píoou do Esta
do, ou da União é, de fato, um problema mui to sé rio. 

UmdosmaioresproblemaséodoParqueNaci
onal dos PacaásNovos,comaproximadamente760 
mil há, contido dentro de uma área indígena de 
1.800.000 hectares, dos índios uru-eu-wau-wau. O 
IBAMAoperaciona lizaoparquede uma mane ira pie-

na que, inclusive, permite-seavisitação, mastemmu
i tos problemas para fiscalizar. Em parte, porque não 
tem uma estrutura suficiente de fiscalizaçãoperma
nente; em parte pelos entraves bu roerá ticosno re laci
onamento com a FUNAI, que autoriza a entrada na 
áreaindígena. Resultado:nestaáreasãofreqüentes 
a apreensão de madeira explorada ilegalmente em 
operaçõesconjuntasdo IBAMA, FUNAI e Polícia Fe
deral. 

Outra área de grande in ci dên eia é a da reserva 
in dr ge na dos Orós, si tu a da no muni cf pio de Espigão 
D' Oeste. Emvirtudedoci randenúme rode ma de irei
ras ali localizadas. Na região de Vilhena, também 
existem problemas, de cor ren tesda exis tên eia de áre
as in dí ge nas na região do Orne rê, próximasdasqua is 
hámu itaspropriedadesru rais. 

Em termos de área de preservação, uma das re
giões mas afeta das é a da Fio resta Nacional do Bom 
futuro, nomunicípiode Bu ri tis: emcincoanosonú me
ro de serra riasau mentoude6 (seis) para60 (sessen
ta), extra indo ma de ira deforma irregular. 

Para entender melhor os problemas enfrenta
dos pela fiscalização, e ilustra tivoedidá tico reprodu
zirodiá logotravadoentreo De puta do Sérgio Carva
lho e o Sr. Eris mar: 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - [ . .], 
Sr. Erismar, eutenhoumapreocupação, comorepre
sen tan te do Esta do de Rondônia, mui to grande com 
as uni da desde conservação aqui de nosso Esta do. E 
as no tf ci as que nós te mos é de que essas uni da des 
hoje não existe uma intacta, to das elas são vi o la das. 
EaquinoEstadodeRondôniaRondôniaasmadeirei
ras grassam e trabalham dentro das uni da desde con
servações do jeito que querem e do jeito que podem, 
explorandomadeirasdessasáreas. E, sinceramente, 
eu acho que o IBAMA não tem cumpri do mui to com a 
suares pon sa bili da de de evitar com que isso acon te
ça. lnclu si ve nós tive mos uma au diên ciapú b/ica lá em 
Brasf/ia com a Presidente do IBAMA e ela também 
demonstrouumapreocupaçãomuitograndearespei
to do IBAMA aqui do Esta do de Rondônia. Isso ela de
clarou lá na reunião que nós tive mos no mês de junho 
ainda. E -u gostaria que V. Sa. explicasse para os 
Parlamentares como é que ocorre, por que ocorre 
essaatuaçãodasmadeireiras, às ela ras, abertamen
te aqui no Esta do de Rondônia e como se pode re sol
ver isso. 

O SR. ERISMAR MOREIRA DA SILVA- Sr. De
putado, na verdade, no universo de setecentas em -
presas madeireiras, existe, evidentemente, e pode 
existir, madeireiras que trabalham de forma, nessa 
vertente, uti lizandode forma ina de qua da. Noen tanto, 
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existemmuitasempresasmadeireirassériasnoEsta
do de Rondônia. Até porque elas já buscam, re ai men
te, nos seus projetos legalizados de baixo impacto, 
essa sustentabilidade. No entanto, nós temos ... por
que o controle da entra da, prin ci paimente da entra da 
de produtos e saí da, mas prin ci paimente da fonte, ela 
é mui to complica da. Por ex em pio: se tem um pro je to 
em Mato Grosso, por que aqui nós te mos afrontei ra, 
vamos dizer, em Ji-Pa ra ná até Caco ai, se nós te mos 
um projeto em Mato Grosso devidamente aprovado 
por Mato Grosso, e é dada essa TPF, que é autoriza -
ção para Transpor te de Produtos, e lo gi ca mente essa 
madeira é explorada em Mato Grosso e vem com a 
TPF, e com a nota tis cal, vamos imaginar numa de ter
mina da em presa, e nós estamos numa .barreira, va
mos dizer as sim, no li mi te do Município de Ji-Pa ra ná 
com Mato Grosso. Então, se vem um caminhão de 
tora e ele apresenta aquele do cu men to, no momento 
nós não te mos condição de dizer que a que la madeira 
não vem de lá. Por que para nós dizer mos que aquele 
produto não vi ria da que la fonte nós teríamos que, no 
mínimo, ir no lo cal e com provar atra vés da extração 
do local, in loco, que aquele produto não vem. Ou 
seja, se a madeira, o projeto se localiza a 200 qui lô
me tros e nós es ta mos com uma To yo ta ape nas, com 
4 ser vi dores, ali- ou 2 ou 3, naquele ponto, quer dizer, 
ti caria difícil nós dizer mos para aquele cidadão que a 
madeira não vi ria daquele lo cal. Então, é uma for ma 
deles burlar.[. .. ]. O que esta mos ta zen do hoje para re
duzir ou para eliminar isso? Nós esta mos au di tan do 
todos os projetos de manejo por determinação da 

Presidência. Na Amazônia brasileira toda, inclusive 
em Rondônia, nós estamos auditando 190 projetos. 
Já concluí mos are gião de Vi lhe na e esta mos consta
tan do que grande par te desses pro je tos, que não fo
ram extraí dos, né, que não toram extraí dos, e com fa
lhas também técnica no, no processo técnico de ex
tração. lssosig ni ti ca di zerque esses processos serão 
cancela dos e serão e esses detentores desses pro je
tos serão res pon sa bili za dos. Então esse me canis mo 
de controle, ou seja, comonósnãotemospessoalsu
fi ciente para ti car mos em vá ri os pontos de onde essa 
madeira sai isso dificulta realmente. Aí é onde há, 
onde há madeira are tira da de áreas não autoriza da 
como se ela viesse de uma área autoriza da. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - E, 
esse problema é grave aqui. 

O SR. ERISMAR MOREIRA DA SILVA - Sem 
dúvida. 

O trabalho inédito sobre desflorestamento 
de áreas indígenas e de conservação ambiental 
realiza do pelo INPE, por solicita çãoda CPI 

Umtrabalhoinéditooriginadoapartirdesolicita
ção desta CPI ao INPE foi o levantamento do des flo
res ta men to havido nas áreas indígenas e nas uni da
des de conservação da região Amazônica, nos últi
mos 5 anos com base nas aná li ses comparativas de 
fotos desa té lite. Após um in ten sotraba lho de quatro 
me ses, o INPE produziu um relatório e nos fome ceu 
tabelas, a partirdasqua is foram extraí das as que se 
seguem, rela tivas ao Esta do de Rondônia. 

Destlorestamentoemreservasindígenas 

TABELA A .. DESFLORESTAMENTO DE ÁREAS INDIGEN~S 
. . . . . . . . .. 

ORDEM ALFABÉTICA· •.•.. 
.. '" 

...... ., ·.· AREA :095 096 097 
. :.:.':" .. .·:··;,. ' .. 

'NOME-·•· .098 ·099 ºk" . 

SPRING (Km2) (Km2) (Km2) 
~,.' {Km2) :: · < :. <' ....... :·.< .·. . · ........ . 

(Km2) (Km2) DSF 
. ,_ 

. ~-····· :···. . '°. 

; >>•·;··:::\·1Jo9044:2.01: · s9s·· · 01s·· ······ 142. 
..•.•. ,.. . >· '· :· . ' .. . . . . . .1 . . .• ' . . . . ' . . . ' . . , 

O.·.·· ........ ·a· aa.··.·· 
. . . ' .: :··· 

. . . ; . 

Igarapé Lourdes 1.966,59 2,80 5,83 0,96 2119 0193 0165 

~;_'r~#é~~irjÓ1iti~~y@Si;a9L â;z3L: l;ãli .. · • Q;1 t :; .~ .... ,. .. Q ...... , Q,e~),),, 
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Karipuna 2,88 o 0,08 o 0,28 

Karitiana 889,46 0,38 0,30 O 0,06 3,75 0,51 
-·'"°""~.q • "l """' ·' ., .. •f" '"' · • :--· •. ' ;,,('' r ·i' ~,_..-;::-:-..:::r.w.:;.;.;;.;;• ....... ~,.,. · ·.~:' ~,...,. . ., •.. , ~.,.. ... ,., · :~ ~->;;··.:L; '3:!~::·; ,:~.'."f ~~<~tH~~~ :"':~·'-~·:·• ., .. ··'·· . · .< '· · .. ": !.•':-' .•::• ~ · =·:: .·.·; · y.~r. ~.(:: -~--::~: .. 

~-···Lt"··: .•.•• ·_.....· ••.. ·:,.,·:.-·~ ..... • ... ra._~_::·~·n ... ' ...• ·'.·.,.·,· .. :·~·:·=~.-.~ .• :· ... : •. ,:~.·;·:;;::_;.:~-~::·· .• ~.:~:.:'~.:.·•·~.··.·· •. ~·:·~.-·.... :1 ~ ~~1'·~ .. il;k:·-~·~:- ··o·::·:.:·~~5-: ~~-~-~-- .,_ ... ot::Â · ,=·: ;o· :.os.. ·o 22·~' 1 72 · o 20 : · ;~"'""" .... _:;;~"'.-,".~·:,;~.:".' (i;L,\,;;{"'Ji!~t'·1i.L.!1Li.Y .. :;::;:;:.t;: '~j .. ~;~;i;;.r,:.t.'. .. :J:e:.;:; : .• .. > .. '5, .J~'. :. • ._J·J:ú 

Kwaza do Rio São 170,60 O O 0,92 O 0,28 0,71 
Pedro 

·.: :,;·. , ... ., ~ ·"·:- :;,~ :~ J:,:::t:::·;·>-~·:: .. 0.&-:.::.: .•. ,_. .. :1.-,v;.\<.: .e.~r~-: .. r1::~:~~-. ~\L'X~:'(+f.'·;~~~;~:'« !~t''.Y~P"':: ;-.:.\;:·::~··.,, : ~;. · .- · ··: .: ., ·· > -'·"· ·. '':· .,: " ·:: ·· "' :· ... ··':' .... ;": : ~;.-'_t::..: 

MâSs'aco '.. . _. ·4~245~·a9 n.;42.'~:.~:~· ·o'f:';:;·~~:;.:t·;< .0;04>,:· . -0 · o ,,,, · · ·. ·0.01 

Pacaás Novas 2.830,53 2,71 1,11 O 0,13 0,67 0,16 

~iii#;· ' .. : • ', ···~~ :, &fF ii.êióA.lj · • ii~~~ 'F i~; ~~~'~\f)'. :2'~,~.;. ~!f;f ~ 
Rio Branco (RO) 2.368,00 o, 79 0,64 0,19 2,72 1,10 0,23 

Rio Cautario 122,71 0,20 0,03 1,28 2,98 0,21 3,84 

;iffi~Jé4~~9~~~1~·:;· 
Rio Madeira_ 122,71 0,00 

ifti~~Me~Jé~s~df::·;~;J.: .. ~~110,·~ .:1":};~~1l~é5: .H~ô;ss;;~::,: ;~;Qig:J:l ~)~;;~~::~,i~~'.::'.: .:0~76;:\'.;:. '.1 ,31: '+ '1 ;·15:·~j:;;:; 
Rio Muqui 

;;. 

~:;; :-.:::.~:~. ~;· :.-.;, 

Rio Omere 

Sagarana 

Tubarão Latunde 

552,48 11, 15 11,282 13,215 19, 123 6,462 11,08 
4 6 2 

.. ;e, ·~. .. . . ., ' ~"'" ···' , . . . ~ 

0,1152 O 637· 'O '16 ;;:.:· 
'.. . . 2' :, :_;. ::: '-::: ;; 

1 ~081.?36 :Q,64. :0~321 • 'O . 
.. ..... 

546, 11 

83,58 

,. '•·.: ~; .. . 

32,09 30,528 2, 7396 0, 1152 1 ,436 12,25 
4 

1,05 0,2736 0, 1332 0, 1188 o, 154 2,08 
8 

1.101,97 5,43 0,4104 0,018 0,2844 0,406 0,59 
8 
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1 . O desflorestamento detectado refere-se ao que se conhece como 
"corte raso"_ Não está computado o desflorestamento decorrente do corte 
seletivo de árvores, que será objeto de um outro trabalho. 

2. Área spring: refere-se à área da reserva, fornecida pelo IBAMA; 

3. 095 a 099: referem-se à área identificada de corte raso nos res
pectivos anos de 1995 a 1999; 

4. o/o DSF: total desflorestado no período em relação à área da re-
serva. 

T~~~~~::~t~t;,g~!~~~~~~~6~f~~L9:}§~1~~~~-j~p'~~~AS ,,, i/, . < ~~:;.:',.' ...... · .... . 
'~OR,Qt;tyt).D.~ÇRE;~c;EN;te.:Qe;;~:;Nº;:e.i;R,ipoç>.:;.:M.,;~LÃÇÃO" À)\REA."SPRJNG ' 

NOME 

,~\illf ~~if'''' . 

Rio Omere 

AREA 095 096 097 098 099 099-95 o/o 
SPRING (km2) (Km2) (Km2) (Km2 (Km2 (km2) DSF 
(Km2} ) ) 

~~~~~:.,; F&tii~\~~,~~~j,~~~mi \~;~~·! ~%~~~ ~~~~t ~~;· 
546, 11 32, 1 o 30,53 2, 74 0, 12 1,44 66,92 12,2 

5 
.,,.; ..... : .. ;. ': ,,,) ·:.~.· - .• ,. . . ':··(>·. ' .. 

. · •. · SS~~4a:. '. 11,.19:: ~1.l;213 . <1~.22 19,1. 6A~: 6:1;24 · ,·1 t,O 
,., ..•. :;J.:.'•.' .\ ... " .,, . .• . • .. .. 2 .... ".. . . "ª '.; 

Rio Cauta rio 122,71 0,20 0,03 1,29 2,98 0,22 4,72 3,84 
>;;·: ', "· •.... --.1.'_,, ,.,. ; ... .. . . ,;.· .. 

t<ariJ:>Una·" Rio . Form~ ·122,71 f25· ·• 1,34 
.. , o,sa· 0,42 0~36 3,95 ,, '3,22 • 

so ·:, '.: :,.';":" 
,.,. ... .. 

Sete de Setembro 2.444,49 29,97 5,03 5,86 12,7 2,40 56,02 2,29 
5 

. ;: ·.: ·,:· -~'. ,; ... '. 

'Sa9arêiiha':' 

AioMequéns 1.111,65 10,96 0,07 0,00 0,76 1,31 13,11 1,18 

:1~~~~~~:::i;~~1:J'Jl;; :;_ : · ·· .1.ô9o.~- .2~07 .. s.97 .. :1 . i(); 17·> -. 1,42 .. º:ºº. ~r~-y: <>.aEr 

Igarapé Ribeirão 494,89 
. _, .. 

Kwaza; do, , R.io .. : São :170,50 
Pedrp:'}· ... ::·:' .. ~-> ....... 

2,73 1,39 

º·ºº 0,0() 
. . 

Igarapé Lourdes 1 _966,59 2,80 5,84 

Tub~-~ã~.L~turide ·· 1.A 01;97 5,44 o,.ii~ . 
Karitiana 889,46 0,39 0,30 

1~~HkU~~:~::;;.A: .. :"1{;'.:) ....... ·· ·: ,1.555,oa: · .. 1;sa·. -~ 2.a~ 
Rio Branco (AO) 2.368,00 0.80 0.64 

0,12 0,00 0,00 4,24 0,86 
. . ~- .. 

-0,93 0,00 0;29.· ;1~22 .. 0,71.: 
, ,. 

'. ~ ! >: . • <; •• , 

0,96 2,20 0,94 12,74 0,65 
.... 

0,02 0,28 0,41 ·6~56.···· 0,59 

0,00 0,0?. 3,75 4,51 0,51 

o:oo •. ·0;09.·· '(),ÓQ,''; ,4f33::;.> 0~20:· 
0.19 2.72 1.11 5.46 0,23 
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Rio Guaporé 1.161,58 1,18 0,28 0,40 0,20 0,22 2,28 0,20 

Pá ..... . 1)1a' ~~~i1~ 
1.087,36 0,64 0,32 0,12 0,64 1,72 0,16 

Roosevelt 2.138,05 1,61 

Massaco 4.245,89 0,43 0,00 0,04 º·ºº º·ºº 0,47 0,01 

Rio.· .ijl~~~ir~;~.~:; .. ~:.:~:~f::;:r:;n~,:;. ~.;~ 

./~J(iij~' ;o~ .• ~: .... 

TOTAIS 62.629,24 124,86 80,63 35,04 56,81 38,23 335,56 0,0 

TA~~~:.~\±;~~~l~i$~~~~füp~',r:r.M~~~e~-1H.#i~~~~g[~±t: .. :~{' ' 
ORDEM~DE:CRESG~Nlt , ;fl;~;Q.J;$., -··: RE.~:fAQA: .. pJ:~'J;ft(OQ'c).·~~~ . 

NOMJL· · .... • ·· · f::~Ç~\~;5~~1~;;:·;;\~,~~11 
Rio Omere 546, 11 32, 1 30,53 2, 74 O, 12 1,44 66,92 12,2 

o 5 

Rio Muqui 
·· ··~:·::" .. ~r :' .. · 1 ~(~···:· .. ~··'.i'-~~~-:-?·:~:< '"=·.-_:,-·'_ .. r __ , ...... · ,~_ .. ·;:· ... ··· ·: ......... :--.... . 

• · ~· i '552,48 :·:':•' .·· '11 ~1.··.··· '11~28 ''.13,22' 19,12 6,46 .' 61 ~24 ' :11,0·' 
• ; ... ~·· .. ~~: .. :_·: .l·· :~~:'.;-~:~~.::~;:L~.~~~:~~-. 1 ~,:~~-~-;c;~k:~~ · · . ,, ... :· . .,, .. -~ .. . ::: .. --: .. . >-.· ,:~ .. ~:~.:~~~:~. ~~:; :·:·}1~~Ú;l,;'..'.~: ;8\(}.;:,1;:· 

Sete de Setembro 12,75 2,40 56,02 2,29 

·Rio :Candeias 

Uru-Eu-Wau-Wau 18.819,66 5,99 6,27 2,98 4,49 6,80 26,52 o, 14 
...... \. .. 

.. ~RiÔ Mequéns 
. i· ·-: ;-~1-.i,·~· .. ,: . ... . ~à1J'~:~o ~~;~;, r;~7 • . º·º~ : ~·?6:~;· 11;~~} ;~~;l~· fü~·:~ 

Igarapé Lourdes 1.966,59 2,80 5,84 0,96 2,20 0,94 12,74 0,65 

:'Pa~'~e do Aripuanã > :_16~004;~a·. 3;75·: .~;17 ~· 1,61.·. 0,1~ , i·,7;· \1()~~:.: .. b~Ót~; 
Igarapé Lage 1.090,44 2,07 5,97 O, 17 1,42 0,00 9,63 · 0,88 

~i~~iJãc:{L~1~~da .. :i~i:rn;:i' a;.dPi~ªi1~~1: ~$;~~;,··. :º:~1<1'.::·, q,o.2 :: .. 19.~f3.,· . tb,41.~) ;~~-~~i~:': ifü$9,_1i: 
Rio Branco (AO) 2.368,00 0, 80 0,64 0, 19 2, 72 1, 11 5,46 0,23 

~~~iç~~~J;i;].~d~,::~·-!\j~,;f::· ~j~:?~i~~;~];~:; lb:?~'.~~; ~~9ª~I. S:2~;):: :.2~9~::,1~; !.p~~·:.~.'- .A.~?iI~:t ~;,~1~;. 
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Pacaás Novas 2.830,53 2, 71 1, 11 0,00 0, 13 0,67 4,63 0, 16 

~~ãã-ttii ,~~ãQ,r'.r :6.;:~a{.~f~ :s?ó~ttii :~Jfi$.],:: ·~r, · :,: té>:S.:1:.'if ': 

Karipuna 1.555,06 

;~~fá~: 
1,36 2,89 0,00 0,09 0,00 4,33 0,28 

"r>~·,::;·, '·?;· l'. .>';' i:::·j ~iNií·>';::;:[>'} 1hr:"'.'~.T: ;' ::,'+ <·; ·: ::;;4~~-1;:: :'T?:f;'.~1~ 
. •,4,lfª-ú :~1~$,.,,_._ Q,la .. ,,., 0,00 .. ·.· ... · .Q,QO,. :4,?4.\.{·" º•8.(t,. 

Karipuna Rio Formo- 122,71 
so 

1,25 1,34 0,58 0,42 0,36 3,95 3,22 

: ~C)lii$!!'.i1 iº,i»~·+"·I~to*~t?~ ·B~~~:t··.:: .. 1.rza.::. ·2.sa:1:k· ~,2a··;. 
Roosevelt 2.138,05 1,61 0,54 0,27 0,00 0,45 2,88 0,13 

Sagarana 83,58 1,06 0,27 0,13 0,12 0,15 1,74 2,08 
'"''. . ... .,.. ·'i" .-....... ~ ~,-···_·:·'_;': '--·' . ·-.-~·· .. ·· .. , .. ··;·: .. ~:~~·:· .::,· ... _·:··;.;· ... ,~·· 

. .6,~o-0·Ne· ·g····r,.o• ·;~e·: .. a· 1;a· ..• ,:~:;;,:Ji\ -:;1:;ri·a~i35.• .···. · :;;\;: D 64::. ~ó a2.<, :o,oo :::: .o,-12;, .0,64 .•.t,12~1~". ,_Q,, 16 .. ·, 
:;rt .' · .. ·· ,_.; ..... ~,J.:~. .'·:-::~;·:~·:;?:·::·;;:;:: 1:- ... :!Y.'..,.l.~1._ ........ ·":;:,·~·:· r· ,-·~ .... -_~_-;_,, :-~ -•··=' ... -,.:: .. · ., : :., .. · ... , ... , ... , ..... ,.-.~·· ·· - ·: 

Kwaza do Rio São 170,60 0,00 0,00 0,93 0,00 0,29 1,22 0,71 

Pedro 

Massacoc• < , . ·.· .. 4:245~89., :0,43.- 0,00,; 0,04: 0,00 •. 0,00 0,47..: O,Qt,, 

Rio Madeira 122,71 

De uma primei raaná li sedas Ta be lasBeCex
traem-sealgumasconstataçõesrelevantes: 

a) em ter mos de per cen tu ai em relação à área 
da reserva, no período 1995 a 1999 a mais des ma ta
da foi a de RioCande ias, cujoterritó rio, emapenas5 
anos, foi devastado emmaisde22%. Outras reservas 
bastante des ma ta das são as do Rio Orne rê e do Rio 
Muqui; 

b) em ter mos de extensão de área, as mais des
matadas foram as do Rio Omerê e Rio Muqui. A de 
Sete de Setembro e a dos Uru-Eu-Wau-Wau, que em 
termos percentuais são menos expressivas, em ex -
tensãosãosignificativas; 

e) reservas mais "expio radas"no início dope río
do, como a do Rio Omerê, do Rio Muqui, Rio Me
quéns e Sete de Setembro, nos anos subseqüentes 
forammenosatingidas; 

d) as reservas do Rio Candeias e dos 
Uru-Eu-wau-wau vêm sendo desmatadas num ritmo 
mais constante, tendo crescido nos anos de 1998 e 

1999. São áreas que devem merecer atenção mais 
imediata; 

e) as reservasdeKa ritianae Kaxa rarisofre ram 
umexpressivodesma tamentoem 1999; 

t) das maio resre servas, as me nosatingidasfo
ram as dos Massaco, Rio Negro Ocaia, Karipuna e 
PacaásNovas; 

g) a ma iorpartedodesma tamentoocorreu em 
1995 (quase 40%); 

h) o fato de em ai gu mas reservas não se ob ser
vardesflorestamentosignificativo,emváriasreservas 
não quer dizernecessariamente que estejam sendo 
pra serva das.Podem estar sendo objeto de corte se
letivo, para retira da das madeiras nobres, como pode 
ser sinal de que este potenciai madeireiro esteja se 
es go tan do, como é o caso da reserva Tubarão La tun
dê, sobre a qual há informações de que não mais pos
sui ma dei ranobre. 

Desflorestamentoemunidadesdeconserva
çãoambiental 
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f.~ <.!'.~~::~~::.t-::~:~t~f~~~:;f ·.~t~'-i!r?3'?. 
"T·ABEª''1;a;· .•..... 
~~1~:~· ' ·-·. :. ~~::: .... :; 
tAMBIENTA · 

~êg.~·~QRrJ~'.~P ....... :·;,~:, .. ·.·"~ ,'~.,':,,, .... · ... :L 
~::;::d·::·;~:;:-:Y·. ::·.·:,:~·:/L~:~ .. /w~~.tr:."'.~ ... --~. , ,·'. , . 'w· y • • • • , , _ -- ·1 • , 

:NOME:·'ik··<~/,;".;:· *R · · D97f':·;099~>, .. ·091~·"·" ·oss;99'1 % DSF. 

:,;,fi;~~~~J;,,:JJ,i.J~~};~~~-,,s: ~'iJ~ =~ bi ''~i·~~;~, 1~!í~' t ... 
A.P.A. do Rio Madeira 69,18 1,07 1,73 0,16 0,39 0,09 3,43 4,96 

AR.A.Üiigo.~d~.é~ri;ã. :1·:i>59:9z, . ·.· · .. : .· .. ,. ... o;o(,-:ú;> · .. ó.9<L!' 
E.E. A. Mujica Nava 187,63 0,00 0,00 0,00 0,22 0,01 0,22 O, 12 

":~Jk.~.,~;:·?s~mJ~·i;:~.X.::,:~.:):. ~4~';é?j'.i,~~ r~1~~:~f ~o:aº1j tci~~o.::ic :()~:bcf;·; ,p;óO.:ff. :o~2$),~,j, :4;~~;~_ 
E.E. Serra dos Três 975,64 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 
Irmãos 

·~F:·:Ê}~~s·i·A~á;~~:··,:·::, , '';i.:: Hô'~C>6!r~·::i1,;~,:; \P;:1·~13:k :óto&.~- ·:ti~~ôT-: ;ó,oô~.·· 1ô',c)6: ;: :0~2~st:r: ;~
1

~á$?( 

F.E.R.S. Cedro 25,95 0,54 0, 17 0,38 0,09 0,35 1,53 5,88 

·. ;trt>4"~. :Ô'oÉJ\: :{)~{)~~/,· ~o ~óô . .o ô1"'? o~14_:· '..'J:.f~.·;, :2 .. ;fà4.\.·::.'?;.;~,: 
.•. ' ...... ..... ' . '. .... • . t . . 1 ....... , ' ... •.• . . 

F.E.R.S. Mutum 116, 75 0,28 0,59 0,05 0,02 O, 18 
. ' ::.. . ·~ ·, ... ; . ··~: \· . ' ·. :· , ' . . .... , 

:;F~E~R.S~ :Periquitos 12,34:: · ~0,53 · .. o,oo o,oo . 0,53: o,oo 
F.E.R.S. Rio Macha- 967,73 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 
do 

1,11 0,95 
'· '• ........ , 

1 07"> ·a· 63 : · ' ... ,::. : ' ...... 

0,33 0,03 

F.E.R.S. Rio Madeira 677,58 
A< .. · 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 0,02 

F.E.R.S. Rio Madeira 537,20 
B 

f;E.R.S. Rio. Verme- 325,17 
lho;B>. < · , , 

F.E.R.S. Rio Verme- 42,80 
lhoC 

0,51 2,80 0,00 1,29 2,03 

0,47 .1,98 0,00 0,00 0,00 
•, .. •,,;·:.·.:;.;, ,. ·~ ·:.: . 

· .. :::"·'' .: .... ·. . ~· ... ' .~. ' .. .. 

0,00 1,88 0,26 0,73 0,17 

· ... ,: .. :· 

6,64 1,24 

2,45 0,75 
, . 
··,· ... 

-::, .:· . .... · 

3,04 7, 11 

f-~~~B~S.;rü'.ca~o .. ~< : .. . :~:.f>O ... ",:, ,. : :ô;~i?:· ·Q,iS . ':6,4.6, Q,00 : 0,00 . 1.10..·~~ .. je~7if. 
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gras 

"~':E~t; ·Rio 
~.~9/Ja<::undá 
R.Ex. Roxinho 

DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

62,24 0,54 0,63 1,16 2,22 1,07 5,62 9,02 
··.· . .. 

··. 24,10 ... •. 0,04"" 1,38" Q,05 0,50 0,26 2,24 '9,27 

• Pre~:~-1-~·164,71 0:·32:·. ;0,3Ó 0,12 o,·95> .0,30. .{99;..'.· o,1"7:{T 
.. · .... >-~ ::: '." .: ' . ; .. · . ;.o: · . ... ..,., .. :/ 

9,80 0,00 0,36 3,64 
. ..··. 

,J=d:~~>s~ring·~_eiras • · :s,35 ; ·· o,oo · ·0,80 · .. · .. ··14~B7 
A.Ex. Sucupira 28,95 0,31 0,76 0,13 0,59 0,12 1,90 6,57 

s~ú~L~Qrn.:futuro . :: :2:7a3.2t e.oo ·'12: 15 7,46 10.1 s 15,os so~as J;~:r\ 
F.N. Humaitá 4.972,87 0,00 º·ºº º·ºº 0,08 0,00 0,08 0,00 

· .. ·::· ....... n.~_.">" ... >::''·" -~:-·,>···' . . ..... ..., .. -·: ; .. ;: ....... ··: . . ;:;.:-,. ··: :·:··:·;: ::.r:: 

.. " ~L248,li1.t (), 11, O:· ~t;64 0,00· 0,()0 ,: 4,35 ;:. ·6, 1 () .;~:: .. Q,?Z: . 
C-;t'·: . . ,_ ..... , ... ::o· .. ·· 

J;•F;;N~I~EJ.rn.~ri·), 
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P.N. de Pacaás No- 7.181,40 0,42 0,88 0,49 0,19 0,15 2,14 0,03 
VOS 

··9~·~:1~~f~ii~~;1' 
R.8. do Jarú 2.947,33 0,00 0,00 0,00 0,55 1,04 1,59 0,05 

R. Ex. ~g~:.'J~,Cu~~t,;~, !~âé.~ii:.~ ''"··''·•·»M· ....... ,. '"':'H'''•·:~:t: 
A.Ex. Rio Ouro Preto 2.047,59 11,25 18,34 3,92 6,07 2,21 41,78 2,04 

TOT AL_:r;·0,w~~!~.,:·:~ :·~:·:~3~t._'•,~} j~~·~lt~·: l~~~~'.:; )~~li~;? ~~:!~f: ~!~~. :.Íg~it~_ii·' ,25Q,So 0,47~{ 

F.E.R.S. Tucano 0,51 0,13 0,46 0,00 0,00 1,10 16,70 
. :, .. ··.-·' ...... : . . ·=·· ·~· ~::: , ...... "';';<'f/.~•:::::-o:~:'.t:f:"d :~~.:..1.: :. ~ ... -i.. ~n .... ~t;~~::::·;~~:.;.;:;:;;.;: ... -~~~., ~·:-:/_$.\~~--·. :r;\(:_...~.: -~::~:~~-· .. :::'.:~ ... ; ?-·~ .. r~.·- ·: .. ~ .:f:; ~:::~- ;::~'.~-! .. J ~:· ~:-~:~? :-.:. ·. -~. ';,:r:: 

R. ex. s9.rtn9ueiras'.: ·.· 5;ª5:.i;'~1jt:Bf';'\ 10~®\. ,o~qo~:: ::o..ta , ... o~o~·:., :<>~ºº ~· .. :0,80::·{; :1.4;·s1,.~. 

A.Ex. Garrote 8,84 0,01 0,30 0,00 0,32 0,40 1,04 

R.Ex>M~-~no .·· · ~4~1·()::~[&~t1~1' ~:04/ '~.j§ât? :Ô~1)~'l: [c)~J!;ô;,; ió:~âT ~.~' 
A.Ex. Massaranduba 62,24 0,54 0,63 1, 16 2,22 1,07 5,62 

•. ',.'· ·> •.• '": .. ·: .· .. , 

F .E.R.S.'·Periquitos •• 12.,3~t ·.. o,5:3 Q,00 0,00 0,53 0,00 ·. 1,07. 

F.E.R.S. Rio Verme- 42,80 
lhoC 

0,00 1,88 0,26 0,73 0,17 3,04 

11,77 
. ·;;: .. ~ ~ 

9,27, .. 

9,02 

8,63 .. 

7,11 

.;f'.~. S~c;u.pina. .. .. . 2~,9Si;,/~\;: :()~3t ... 0;76 .: :Ç>,1~ •. '.P.59,. 0,12 1.90 .. 6.&t· 

A.Ex. Jatobá 13,41 o,oo o, 16 o,o4 0, 17 o,47 o.as 6,31 

~ff~~~.R:~i.I'c~.ciro.· .. •·· -·· 25~95\'i,f:l< \º~·54.,. ·037 o~3a •· o,oê ... ü~as '.1:.~·.r ·s,ae:·:Y 
A.Ex. Maracatiara 87,13 

,; ·~ .... ' .,,,. . .. . .···· ·' 
1:R~Ex~ Castanheira· 97,67.,(f 

A.P.A. do Rio Madei- 69,18 
ra 

0,30 

4,.51 

1,07 

1 ,58 0,43 0,06 2,61 4,98 5,71 

o.54.;: o, 15 'ct1·2 , o,oo: s,32 . . 5,4.4·; ·::~ 
1, 73 o, 16 0,39 0,09 3,43 4,96 

A.Ex. Aquariquara 182,87 1,74 0,78 0,69 1,68 3,32 8,21 4,49 
r~~~'..~<·4';"~ )~\· ._.,. ... :·~<;.:· .... \· ··.: ·. :; <· -~ 

;tf3~'.E:~,1R0Xinho -•'· ~9·:;&~ ; . .:.:·~~J1rt:~ .B:Q4:§ .. Q';~.i f o.·í'êi:.~ ,~}ih\' -O~QQ0:. o:a~ .::~;-· .~~~- :_ 1~. 
A.Ex. Piquiá 12,86 0,01 0,00 0,22_ 0,Qq o, 14 0,44 3,39 
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F.E.R.S. Gavião 4,81 0,04 0,09 0,00 0,00 0,01 0,14 2,84 

F.~1a~~;t~~~,.,~ : ~t.~~.~~'·" ,,;:,-~~~,: i~:~q]~~i !a~ººi~;; tQ:óôt': ;à~~::f. ~~·?4:tJ;ü' f,2-}~és~c 
A.Ex. Angelim 89,25 0,37 0,22 0,27 0,38 0,77 2,02 2,26 

R. E~·~;ª•b\~ii~"'et~t?A;.l ~~~::~~i~9,~; I1;i~~, :~i;~t:~: ·ª"~ª2',:::, ia~Ô?F ·2.~t:.L 41 }ifr; .2iô4"fa .. . 
F.N. Bom Futuro 2.783,21 6,00 12,15 7,46 10,19 15,06 50,86 

P.E. s~r~a'.'ci~~··~~'i~t.) :3~'a.J8â''.:;'cr: •. $~gê''.ó.~â:SlK~d·: •.~j5·,· 1,aa··. 6,o9 ·' 
F.E.R.S. Rio Madeira 537,20 0,51 2,80 0,00 1,29 2,03 6,64 
B 

1,83 

.1,66 

1,24 

P.E. a~:co.r~mJ:Hª~:,;;;;0 ~~:;~iQ9;,;;;; ;t;:3~:::. 19_;gz~> :Qi9C>.'f :4.Q,~? o~1:4::; 4B'":tij.···:· i..-ri:i:}::/ 
F.E.R.S. Mutum 116, 75 0,28 0,59 0,05 0,02 O, 18 1, 11 0,95 

A. E~·:'-;à~·J1á~i(;·,·.';j,J~i'.~;/11fl.~;( ~~.~~~ã;~~:~l~· itjô~.~~:~ [~iª~.::J11 l:~~f.i:2.;;,,·· ;~:·i1:t)':~1· ~~I~·;~ª·\~I. ;·Q~~~"~lt~:· 
A.Ex. Curralinho 19,28 0, 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 15 0,78 

;;;;;-~· Rio··••Ve~~' ~~~~~;'.;} ~~1~~ \~1if;~';· i~,;· ~:ô,O'. ~;~~~ f ·1~f~ t~~~ii 
A.Ex. Freijó 5,75 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,44 

R. Ex. Jaci•Paraná < • ,d:õ~7J7&''~.- d":~4.~i 'âJ66,~ .. ,1~9.3;:. ,C>:o4 · o.3o :- 7;3f(:t;.r' !ói3~:f':.~''. 
F.N. Jamari 2.248, 11 0, 11 1,64 0,00. 0,00 4,35 6, 10 0,27 

P.E. de 'Guajará ,Mi;. 2~064;52 1,33 · ·2;34 .•. 0;98 0,78 0,00. 5,43 t 0~26 .. 
rim 

R.Ex.PacaásNovos 3.567,53 4,50 1,18 0,00 0,47 0,63 6,78 0,19 

R.Ex. •·· Rio Pra~ '1:''164·;71'.' o;32· '0;3cf~'. '0,12 · 0;95,~ '0;30"' 1 ;99.:;,., :0~17';.' 
to/Jacvndá · ".:<,,:1:L:; .i. .",'.,:·.· ·•·.·•.· 

E.E. A. Mujica Nava 187,63 0,00 0,00 0,00 0,22 0,01 0,22 O, 12 

R.B.:~o Jarú ' ··. "' '2}947.sa;' . 0,00 ' :o:oa'·. à~óo . o:h~ 1,04:.' 1.59:'}J(·' :c;,()g·''''' 
E.E. de Samuel 749,92 

F.E.R.S. Rio Macha:- .. 9f)7,7;3. 
do.· 

0,29 º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,29 

Q,00 :º•ºº . º·ºº 0,33 0,00 . 0,33 

0,04 

~óõ;' .. 
. i . ,, ·,-.''" 

::··:' ... ·' ..... .;.:.·· 

P.N. de Pacaás No- 7.181,40 0,42 0,88 0,49 0,19 0,15 2,14 0,03 
vos 

F.E.R:s. Hio Madeira •si7~5a:· 
"A.......... . · ..... , ... . -~:.-~-<-;~ <: ,;·.~;.' . ·. 

o,oo:O:,lO,OQ_-·,OiQO, .q~OO'. ·0,12 ,: ,O,t~·jy .. g_.o~:,; 
.-~~. ·::··:~-.;~·:~,~j:;/:::A~~---·: ,~/.·~·~:;::.· f:~- :::<:~'.·;·_ .. ;. "-:. ~;. : .. :·~~··):\~~- ~--~~~>:~-~)). 

R.B. Rio Ouro Preto 587,96 0,09 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,09 0,02 
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R.B. do Guaporé 6.227,65 0,58 0,06 0,04 0,00 0,00 0,67 0,01 

~~l ~r~·:' ~L~~gr: ~fl~I~~ 
:::~·.:.'' ,;;.,..,., -\ 
; ... ~·~· ,.: .·:·~: .... ' ,;, .... : 

F.N. Humaitá 4.972,87 0,00 0,00 º·ºº 0,08 0,00 0,08 0,00 
'~"''º; <R;c·;;•;' .~. ~;.~....!...: ~Jt'·~ef;?\~: :.~HJT ~-~- .;;Vi;.;ff ;i?: : 

·•' .. ''"'~'"'~····· •"·•0········•·P·• Q,OQi~'fr. ~Ô~O()_,~:(" 

R.B. Traçada! 257,85 0,00 0,00 

;:~~:~~<~G~,:aª!B~ii~~; ~~~ili,. . ~~{)'!,"' ~.:: i()í~ô~t~}(. 

F. N. Bom Futuro 2. 783,21 6,00 12, 15 7 ,46 1O,19 15,06 50,86 1,83 

,(é~g;i~~-~914.~~1u~~~;1~ i:l~~:!66.·~;: 1~.~1;áâ}1!~,. :()J?z'.i:;: ~~rbQ.Y·r· ,~:4~·;~. -ó.;~4···:, :4a~t§~~~: !·~.:Ht~i 
A.Ex. Rio Ouro Preto 2.047,59 11,25 18,34 3,92 6,07 2,21 41 ,78 2,04 

<;'!~~~:!'":-':~·"';*!'~.r.·-..;~:·)'.: ~\,~,~~: r:·r-~:t':> :.;~~,,1--·: ... :·. ~· .. ·:·---, ~-: ·.:, ! ·i;,' '.~> . :•"·'-'•· '---~~''.?:''; f ;·:F)': ~ ·.: ". :·:·. -:~~ 

R.~. cautáfio.:i· :;:<·~:,., .:1 .• ~Q8 .•. '?t\ ;~;{)9 ... ,o,9s . 1,01 . ~: .1 ,t2 .2,10 --13.~d:··: .. 0,88, . 

A.Ex. Aquariquara 182,87 1,74 0,78 0,69 1,68 3,32 8,21 4,49 

,1~i~·::·3·~~1·1~il~~riá'\;;~~::f~ .~:c;~;;;~~f, .1'':x: :;~ .. · ·3:55< ~·:é·:{. ·· :c>.o~r: · ·º·ªº ·. ·. :7.s~:~-!?! .. :ê>.36~E 
0,00 0,4 7 0,63 6, 78 o, 19 

F.N. Jamari 2_248, 11 O, 11 1,64 0,00 0,00 4,35 6,10 0,27 
;.' < ' ' '· ' •·~··> ~;·):~·\ <1~:: ·:;~; ·-.; Í••',, i'.), ,,.;; ~}::·:· • ', ~ ;3.. ' " >:<.._';;' ~ ,,: • '.-:,,' f '/· ::J.j ~·i~~;: : :' ; :;: :': ~:· 1 '•· ···.:, : ;~;!f·. :>·:' .!'.":· ;~ • ,' -~~C·;•,, • I~' '• : .'->)(~">:. 

J>.E._:serra_dos Reis _ .366,aa ... :a,Bft;r:o~as .·.· ,o,Qo .. o.1s. ·1,aa ·· 6,oeJ::~:r;t~:~C 
A.Ex. Massaranduba 62,24 0,54 0,63 1, 16 2,22 1,07 5,62 9,02 

A.Ex. Castanheira 97,67 4,51 0,54 0,15 0,12 0,00 5,32 5,44 

~·;~~>MJ·~~~ii·~r,;j~rn~j·; '.ai~li:~_\;:'.:::f~r; ·~;39:-x~:;.· :~1~~;:> .(l~~~:::.. ib}h.~··:: ?;~t .. ;4~Q~±~:; ,,~si:1;~1: 
A.P.A. do Rio Madei- 69,18 1,07 1,73 0,16 0,39 0,09 3,43 4,96 
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!; ióf~ó'{,:p: [Heâ)F 'ó!~~'.~ii.:: !ó;~á');:;:~ :ó11i~:}· ià;õ4~ . i[1,1 :_ 
~~~~~~J~~lL~Jt;~~:. ;::t:d~;~~~;:~:~;- :~::1ú;i: :~·.:Ui:.,:-: ':l~·;·:·:Iil~~:;:~;~t~ ~~.~ii·it~::~ut:;= 

F.E.R.S. Rio Verme- 325, 17 0,47 1,98 0,00 0,00 0,00 2,45 O, 75 
lho B 

:lJ::t')ê~~:·M&~~g·_·:?::~.c-:'.r:.r ~4:1a':9f!!'.! )o·l'ti~t.. :9~27 
.. . < .. 

'1;a~: 0,()5 0~50 '0,26 :2;24 

P.N. de Pacaás No- 7.181,40 0,42 0,03 0,88 0,49 0,t9 0,15 2,14 
vos 

R.·ex: ~n,gélim . : ;Q~~2~:r··mt.) ;ij]~z ."ff ~}~~{;. oJ~7 ; · .. 'o,~~'.: O, ri< :2.lÓ~ . <: . :2,26 
R.Ex. Rio Pre- 1.164, 71 0,32 0,30 0, 12 0,96 0,30 1,99 o, 17 
to/Jacundá 

., ···=··~; .. :.::·"· .,, ,~.:.'="'\:·--~=::::~..,j~·~~·~:{· >?:~;·~~':'r.'.·:.~·r. ·::·j·,·.·:~ .. ·.;,_,. ~; ;:::.':::.:..,=.:. ,·;~:;··· .. 

·R~Ex~ .. s1;1cupi~;rDi.'''<' .. \ :a.a1QS,:,;:e;;;L "º~:a;~.;;~hl ,ó~zf),"" Q,t3;;ç, ,9,?e ··; ,Q,.l?:\: ,J,,.QQ. :;_,, .~.57; ~· 
R.B. do Jarú 2.947,33 0,00 0,00 0,00 0,55 1,04 1,59 0,05 

::Ê~,~~:~~~~;c~~ró,J:~ ~~:,i,;~;'.:~;: '.~~:~~;:Y·'A , l~;:~~ii~i: 10.~:1~t}1 .Q·;~~.iJ ;h::ó~~;;::: :t?)a@:a~, :~:~~~~,Bf1i :$.~a~à~'~; 
·.~ ,,, .~ i ,.,:_;:,:2.a:::.-·. ,~ ,.~1:r.r ... ·. ·~~~~~;. '·=~ji .. --.~~ · t~·l;'H1~·~}1;.-~ :!~?·1··~··\i\:"-r':';:c: ~1;: lM/.;;~f;,:~\::~~:L\~ ~:~~~;~~:~ifJt:~~~~;::,:· ;~~ :~.~~+ .. ~~;~:~: 1:...=. ;{~·'.·~::::::-~/··:; ~,;:~f:-· }i~-;.:;~-.'.i~w~~f ~~~x:_p:·~.:.§'_~:;~~~1 f~. ~~~·~·,·;. ;:.~~--~:-i;t~ 
:_,_.:_r_ ...... ,·.·.;··_:e·. ·. ·.·.·R .. •.•· •. :_·s·· ·.·~.i.".·.:_'M·. :_ .. u··_·'·t·. -.:~:m·.·, ·_.:_;,;,••.: .. _: .. :_·,;:,:.:·.'.~.':_,_;_:,:.· .. ·:. :.'. _w_., .. _, .. _·.•.· .. :._··_.: ·s· .. ·.·.:.:·.7:.5. .,, 'O· '::n9-'o:.-:. 'n''59 :· ·· ·o 05 · ... '·o ·o' 2 ,,,,,, · ·a· ... 1 a .. ···· '1 .. " ... ,..,.,, ·o ·95'""' r.:: '"" , -~- ..... :1 :J...' ... ·-~:- L · ... i~-. ·i,~:'..,.· H:t .. , .. : , ... ';.:.: .. J ........ :~i/ i; ... f .. , ..... ,}~ .. .'~'. . . ~·•.:· .. ,, .... '.;:.~. ;;r,.:i~(;rJ. (<~~~;::. _\_.,.,f . _,,\:~;. 
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F.E.R.S. Araras 10,00 0,18 0,00 0,00 0,00 

i~~~::'J\.iMQJi~ N~vª+· 1.87..s~}·)· o~po '.' .. :o'.ôo :·, .. º·ºº·' .ô.22 :.· 

0,00 

0,06 

·,······ 

0~27 ·.· 3,31. 

0,24 2,38 
.. . :··· .:::i ~'· 

o.oi~ . ,9.~:,'.L,: ·,o, 1gJv, 
R.Ex. Rio Pedras 1.291,52 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,01 
Negras 
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R.B. Rio Ouro Preto 587,96 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 O.O~ 

f~~i4~~-~fri~~~c6t .. ,~' : d~~[*~~i~; ~!~~'.~t· ~~~~f; f>~~ô.ó::~;~: ~~b~~~f. ro.C>o . :0.01{'~'<. o.ô< 
E.E. Serra dos Três 975,64 
Irmãos 
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0,00 o,oc R. Ex. Lago do Cunia 528,06 

AanálisepreliminardastabelasEeFrevela: 

(a) Em tennos de percentual, as áreas 

mais desmatadas são as F.E.R.S Tucanos, 

com 16,70% em cinco anos, R. Ex. Seringuei

ras, com 14,87%, R. Ex.Garro te, com 11,77%; 

(b) Em termos de área total, as mais 
desmatadas foram as da Floresta Nacional 
Bom tu tu ro, com 50,86 km2 em cinco anos, a 
do Parque Ecológico Corumbiara, com 48,16 
km2 e a Reserva Extrativista Aio Ouro Preto, 
com 41,78 km2 nos últimos cinco anos; 

(e) Chama a atenção o fato ex pres si vo 
de que quase todo o das fio resta men to ocor
rido no P.E. de Corumbiara no período 
1995-1999, 48

2
16 km2, ter se dado no ano 

de 1998: 48km ; 

(d) Ao contrário do que ocorreu com as 
reservas indígenas, onde o desflorestamento 
foi ma i or nos anos de 1995 e 1996 e de po is foi 
menor, nas unidades de conservaçãoambien
tal o desflorestamento não vem sendo reduzi
do substancialmente.Nos casos, por exemplo, 
da Fio resta Bom Futuro, da Reserva Extra ti vis
ta Arariquara, da F.E.R.S Rio Madeira B, da 
FlorestaNacionalJamari,dareservaExtrativis
ta Maracatiara,do parqueEcológico Serra dos 
Reis, da reserva Biológica do Jarú o mabr 
desfio resta manto nope rfodofoi exata mente no 
ano de 1999; 

(e) no caso da ReservaExtrativista rio 
Ouro Preto, o desflorestamento vem sendo 
gradativamentereduzido. 

Cabe ainda esclarecer, que o levantamento 
efetuado não desconsiderou a existência de super
posição de áreas indígenas e áreas de conserva
ção, que segundo dados da CPRM somam 
1.193.942 ha. Identifica-se que a área total das uni -
dadesdeconservação-lbama, representam 19,5% 
do território rondoniense, ou seja 4.619.277 ha, e 
que a área total das reservas indígenas somam 
4.914.418 ha, quase 21% da área do Estado. Além 
disso, as áreas informadas nas tabelas correspon
dem à área total de cada unidades, que em alguns 
casos estendem-se para fora do território de Ron dô
nia, aden tran doou tros esta dos. 

Umtrabalhodessanaturezarepresentavaliosa 
contribuição desta CPI no sentido de apontar cami
nhosenovosprocessosde investigaçãododesflores
tamento da região que, em conjunto com as de ma is 
informações de que dispõem os órgãos te dera is for
nece rãono vascons ta ta ções e subsídios para ori en
ta çãodesuaspo líticasdefiscalização. Não é de ma is 
ressaltar,queodesflorestamentoapontadorefere-se 
apenas à que leque se de no mi na cor te raso. Não con
tém o corte seletivo de árvores. 

A interação entre o Incra e a Fu nai 
Outra questão importante é a interação 

lncra-Funainocasodasterras in df ganas. O Su pe rin
tende Regional explicou, emseudepoimento,que, "a 
partir do momento emquea Fu nai interdita uma área, 
o Incra se atas ta da si tu ação. Há um caso em ble má ti
co, o Pro jetode Assenta manto Bu ra reiro, no Mu nicí-
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pio de Campo Novo. Um pro jetofoicriado,asfamílias 
foramas sentadas, mu itasde las ti tu ladas,jácomtítu lo 
registrado em cartório, quando, na época do então 
PresidenteJosé Sarney, foi editado um decreto para 
demarcação da área indígena dos uru-eu-wau-wau, 
de 1 milhão e 832 mil hec ta res. Na que la época are
serva era só 832 mil e ai pas sou para 1 mi lhão e 832 
mil, e ai can çou 123 lotes do Projeto de Assentamento 
Bu ra reiro. E essa si tu ação perdura até hoje n·aJusti
ça: a Fu naique rendo reti rarosocu pantes, de sinterdi
tar a área, e os legítimosproprietáriosdoslotesde
fendendoseusdi rei tosa lá permanecer. O que o Incra 
pôde fazer até agora no caso foi in for marque aquelas 
famílias foram tituladas antes do decreto, e lá esta
vam assenta das ha mais tempo( ... ). 

Outro caso é o da área do rio Mu qui, onde toram 
assentadas em tomo de trezentos colonos. A Funai 
veio a interditá-la, posteriormente. Essas famílias 
todo ano ocu pam a sede do Incra em bus ca de uma 
solução.Váriasreuniõesforamrealizadasemconjun
to com a Funai, o Ministério Público, organizações 
não-governamentais. O lncrajáofe receuoutrasáreas 
para reserva indígena, mas a interpretação é que 
"área in dí ge na não se compensa com outra área". Se 
essa área for de marcada serão milfa míliasapres sio
nar o Incra." 

Sobre essa questão merece sertra zi da a cola
ção intervenção do Deputa do Antônio Feijão na au
diência pública rea lizadaem 11 de outubro, em Porto 
Velho: 

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO- E aí eu 
vou ler um do cu men to do senhor e eu gosta ria que o 
senhorexplicasse para os Deputados por que o se -
nhor mandou esse documento, ofício 17 GM nº 
709197, Porto Velho, 25-8-1997, di rigidoao Sr.Áureo 
Araújo Faleiros, mui Diretor de Assuntos Fundiários 
da Fu nai: "Sr. Oi re tor'' ... Quem mandou foi o Su pe rin
ten dente do Incra, Cle to Mu niz de Brito, da Regional 
de Rondônia. "Em atenção aos termos do art. 494 
DAF/97, de3de julho pró xi mo passa do, estou en ca
minhando a V. Sªcópiaheliográficadeplantanaesca
lade 1pra100mildemonstrandoasituaçãofundiá ria 
objeto de diversos levantamentosde camporealiza
dos por técnicos desta regional em área atuai mente 
interdita da pela Fundação Nacionaldo índio-FUNAI, 
em razão do que determinou a Portaria nº 552, de 
15-7-1997, publicadano DiárioOficial da União, de 
26-7-1997, denominada ''Terra Indígena do rio Mu
qui". Conforme poderá ser observada a área objeto 
de interdição, abrangeu 972parce lasru ra is, estando 
861 totalmente atingidas e 111 parcialmente. 
Cabe-me,ainda,informarqueaproximadamente50% 
das parcelas inseridas no inte riordo pe ri metro ernci
ta ção já foram cena de ti tu lação definitiva por parte 
des taau tarquia. Atual mente are gião é pai code gran-

de tensão, exigindo ará pi da definição da destinação 
a ser dada à mesma. Devo, ainda, ressaltar a im pos si
bi lida de, emcurtoemédioespaçodetempo, de pro
mover-se o reassentamento do grande contingente 
de famílias de trabalha dores rurais residentes na 
área em questão". 

A "GRILAGEM DE TERRAS PELA FUNAI" E A 
QUESTÃO DO OMERÊ 

A expressão acima foi cunha da pelo Deputa do 
Antônio Feijão ao denununciar durante a audiência 
públicarealizadaemPorto Velho,a"Programaçãodo 
latifúndio in dí gena"pormeiodeporta ria de interdição 
de áreas supostamente ocupadas por índios, isola
dos ou não, em cima de áreas eco no mica mente valo
rizadas. 

Uma dessas áreas está envolta na denominada 
"questãodoOme rê" efoideba tida intensamentedu ran
te as reuniões que a CPI realizou em Porto Velho nos 
dias 1 O e 11 de ou tu bro de 2000. A questão re fe re-se à 
interdição pela Funai da Fazenda São Sebastião, em 
Co rumbia ra, emdecorrênciada pre sençade ín diosna 
região, ese in serenosaspectosde investigaçãodaatu
a çãoda Fu nai noquetangeà apropria çãodeterras pú
blicas para efeito de demarcação de áreas. 

Compa receuà CPI o Sr.Antônio Duarte do Val
le, repre sentantedosproduto resdo ProjetoCo rumbi
a ra, área afeta da pela interdição, decujodepo imanto 
foram extraídos, oubaseados, o texto a seguir: 

Não é a primeira vez que a Fu nai demonstra in
teresse pela área. Segundo o Sr. Ante nor Ou arte do 
Valle, em abril de 86, a Fu nai fez uma pro posta, que 
se diz Pro pos tanº 1, para in terdi tar62 mil e 900 hec
tares. Tendo em vistaadescobertapelofuncionário 
da Funai Marcelo dos Santos e seus companheiros 
de aqui pede existência de índios isolados, "houve por 
bem a Fu nai de sig naro ilustre sertanista, Dr. Sydney 
Possuelo, para comandar uma real e verdadeira ex -
pe diçãoà área interditada para apu rarsenelaha via 
índiosarredioseatraí-los diz o ilustre Dr. Pos sue lo, 
em seu relatório, que: 

"está im pressiona do com a si tu ação da 
área visitada, que, à época, encontrava-se. 
intensamente trabalhada em razão dos 
grandes derrubadas o que exigia a presen
ça de mi lha res de trabalha dores e máquinas 
construindo estradas. Pontes, campos de 
pouso, tráfego inten sodecaminhões e trato
res, aviões e outros veículos que, à soma de 
toda essa para fama liá, confere à região um 
aspecto de um grande canteiro de obras 
com uma grande e intensa movimentação. 
Mais adiante em seu relatório o renomado 
sertanista esclarece que a área tomou-se 
imprópria para ser habita da por sil ví colas. E 
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que nela, seja em qualquer das partes que 
foram subdivididas para fins de inspeção, 
não to ramobservados vestf giosatua is man
tidos na presença de índios ( ... )" O Dr. 
Sydney Pos sue lo, conclui em 1986: "De sor
te que hoje no interior da área interditada 
não mais existem índios ou seus vestígios. 
E hoje, se esse grupo fosse contacta do, não 
teria possibilidade de sobrevivênciano inte
rior da área interditada, já que está pratica
mente inutilizada para servir de habitat a 
gruposarredios". ( ... ) 

"Diante de tão expressiva manifesta
ção de seu graduado servidor quanto à au -
sência de índios arredios ou de vestígios 
deles no antigo projeto do Go vemo Federal, 
hoje chamado Projeto Corumbiara, a Funai 
houve por bem de sinterditara área, tendo o 
respectivoatoadministrativoseinstrumenta
lizado pela Portaria nº 28.386 de 12 de de -
zem bro domes mo ano." 

Em 95, veio a Pro posta nº 2,pedindoainterdi
ção da área de 51 mil e 100 hectares, que veio a ser 
também interrompida. Em abril do ano 2000 a foi 
apresentada a proposta nº 3, com uma área de 26 
mil hectares. 

O projeto Corumbia ra refe re-seà licitaçãodeter
ras públicas pro mo vi das pelo Governo Federal no ano 
de 1972 para implantação de projetos de exploração 
econômicaaprovadospelolncra.Segundoodepoente, 
um dos fatores de motivação dos ad qui rentes dos lotes 
na referi da área foi o fato de a Fu nai as se gu rar que as 
áre asa li e na das pela União Federal, por intermédio do 
Incra, não eram habitadas por índios, aculturados ou 
não. Ade ma is,oproje todeco lo nizaçãoCorumbia ra foi 
aprova do pelo Senado Federal e até mesmo pelo Con
selho de Se gu rança Nacional, porsetra tara re giãode 
áreadefronteirainternacional. 

To dos os lotes que com põem a área em tela são 
dedomínioparticular,comtítulosdefinitivos,adquiri
dosda União,atra vésde licitação pública, ha ven doos 
licitantespagoaoscofrespúblicosovalorcorrespon
dente e, gradativamente, implantaram benfeitorias 
que fazem parte de um projeto em execução e ex pan
são aprovado pelo Incra. Vultosas somas foram ex -
pendidas no Projeto Corumbiara, além da implanta
ção decente nas de agro pe cuá ri as, mais de 22 in dús
tri asma dei reiras, um laticf niodentroda região da Co
rumbiara, um frigorífico em construção, milhares de 
bovinos, que cons ti tu em hoje o ma i or plantel de Ron
dônia, váriosconfinamentos para bovinos, centenas 
de estradas vi ci na is, vá ri as pistas de pouso e pontes 
sobre vários rios. A se conceder a demarcação, a 

União estaria despojando dos atuais proprietários 
uma área que ela mesma vendeu-lhes, tendo recebi
do o preço, assentando-os na terra Segundo o Sr. 
Antenor ele não é o proprietário da área de 26 mil 
hectares, que se ria pretendida pela Fu nai: essa área 
não pertence a mim.Pertence a mim, pertence ao Se
na dor Amir Lan do, pertence a Alceu Feld mann, per
tence a Fernando Vilella, pertence a Carlos Schu
mann e outras pessoas dentro da gleba. E ela se re
sume hoje a 26 mil hectares. 

Não bastas se a interdição de uma área sob ex -
piora ção eco nô mica há quase trinta anos para sus ci
taracir ra das disputas políticas e jurídicas, agra vaasi
tu a çãoofatode paira remfortessuspe itassobre a ori
gem dos índios isolados localizados na área. São 
contundentes as denúncias de que os índios foram 
"planta dos" e que todo o processo de conta to foi mon
ta do pelo Sr. Marca lo San tos. 

O Sr. Ante norDuarte afirma que "otrá ti code ín
diosnãoénovidadenacondutafuncionaldeMarcelo. 
AtravésdaPortarianº 1.525-E, de 27 de outubrode 
1981,publicadano DiárioOficial da União, em 2 de 
dezembro de 1981, a Funai interditou uma extensa 
área de terras da região do vale do Guapo ré, Esta do 
de Mato Grosso. Após a publicação da portaria, o 
mesmo Marca loquetrans portou índios para forçara 
constataçãodapresençadessessilvícolasnasterras 
particulares. O fato provocou uma investigação por 
parte da Po lí eia Federal, que concluiu essa ocorrên
cia, ou seja, um servidor da Funai indevidamente 
transportou índios para referida área( ... )". 

O fato cita do acima foi objeto de re pre senta ção 
formulada por Luis Morimoto ao Ministro da Justiça 
em 1983, pro pri etá riodefazendasno Estado de Mato 
Grosso, inclu ídasna "Área lndí gena valado Guapo ré" 
cri a da pela Por ta ria nº 1.125/e, de 27-10-1981. O Sr. 
Morimoto juntou farta documentação para provar a 
"ação de re moçãodecomunidadessilví colas, transfe
rindo-as para locais diversos, objetivando com isso 
criar uma reserva indí ganas( ... ). Amaiorargumenta
ção é, sem dúvida, a remoçãodogru po indígena Ma
ma in dê para sua pro pri e da de, pratica da pelofun cio
ná rio da Funai, MarcelodosSantos, cornopropósito 
decriarumasituaçãodedi re ito, rea lizando,após uma 
vistoria para constatar e provar apre sen ça dos sil ví
co lasnaáreamencionada". Da re presentaçãoresul
tou a abertura do lnqué rito Policiai Pre li mi narnº 1 /83 
pela Polícia Federal em Vilhena. Do relatórios sobre 
esse IPP, extraem-seasseguintespassagens: 

"Insta u radoo IPPforamouvidasvintepessoase 
todasconfirmaram que o tuncionáriodaFunai,Mar
ce lo dos San tos, che te dos Postos lndí ge nas Ma ma
in dê e Nega rotêtinhalevado índios( ... ) para a Fazen
da São Luiz de pro pri e da de dos Mo rí mo tos." 

"( ... ) Ofatoficousobe jamentecomprovado, tan
to pelos depoimentos das pessoas ouvidas como 
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pela própria con tis são de Marcelo dos San tos, aliás fi
cou comprovado também que os índios Mamaindês 
fizeram uma verdadeira peregrinação ( ... } Marcelo 
Santosconfirmouquetransportouosíndiosalegando 
que elesmanifesta ram"von ta dede iremha bitarna fa
zenda São Luiz, tendo ele atendi do porque o índio de 
nome Pedro lhe te ria dito que já ti nhaha bita do na que
le lu garnoco meço da década de sessenta." 

Contudo, embora se tenha com prova do que os 
fn di os to ramtransporta dos, tal fato se deu após a pu
blicação da Porta ria nº 1.125/81, sen dona que la épo
caapropriedadedosmorimotosconsideradaproprie
dade silvícola, concluindo os delegados, portanto, 
"não prosperar argumento de que tal medida teria 
sido cri mi no sa". "Se Marca lo Santos infringiualgu ma 
norma, data vênia, esta foi administrativa e não pe -
nal". Recomen dou-seaointe ressadoasviasadminis
trativa e judi cialparadiscutirodi re ito de propriedade 
ea va lidadedoato praticadopela Funaiemterinterdi
tado sua fazenda, transformando-a em domínio da 
comunidade indígena." 

A presença de índios na região é veemente
mentecontesta da pelo representante dos produtores 
rurais, pelo indigenista Osman Ribeiro Brasil e pelo 
Deputado Antônio Feijão. A análise comparativa de 
fotografias fornecidas por satélites em 1986, 1989, 
1992, 1993e 1999permite,juntamentecomaaná lise 
de campo das si tu ações em que os índios toram en
contra dos, de monstrarde forma quase ca balque não 
ha viaocu pação indígena na área. A condição em que 
se encontra a área hoje torna-se mais questionável a 
decisão da Fu nai, ainda mais quando se con sidera 6 
contido no relatório já citado do sertanista Sydney 
Pos sue lo, de 1986, sobreascon diçõesdeantro piza
ção da área, hoje cir cun da da por mais de 3 mi lhões 
dehecta resdepastagens, inadequadasà ma da men
te 20qui lômetrosdaárea indígena Tubarão La tun dê 
com aproxima damente 116 mil hectares. 

Em sua de tesa, o Sr. Marcelo San tos disse que 
esteve na área pela primeira vez em 1985, quando foi 
convidadoa participarde umtraba lho exata mente de 
levantamento de área para poderemitircertidãone
gativa daau sên eia de índiosporumpro prietá rio rural 
da região. Na que laoportu nidade, umfuncio ná ríoda 
fazendadissenaquelapropriedadenãoexistiaíndios, 
masque napropriedadeao lado e existiam índios que 
tinham sido alvo de vi o Iên eia por parte de um outro fa
zendeiro. Uma expedição ao local constatou a exis -
tência de vestígios de índios isolados, de índios 
não-conta ta dos na pro pri e da de em questão, que ain
da era uma fio resta, era uma mata. Foi en caminha da 
toda a documentação, fotografias, relatórios etc à 
PresidênciadaFunai,naquelaépocaApoenaMeirel
les. Naoportunidadea Presidên eia da Fu nai con side
rou per tinentes asco locações te itas, as provas apre
senta das e interditou uma área, exata mente onde es
ta vam esses ín dí os e onde não havia des ma te ainda, 

sóaexploraçãodemadeireiras.Posteriormente,essa 
área foi de sin terdita da pela Presidência da Fu nai, por 
um outro Presidente, baseado em outras informa
ções. Em 1995, em cumprimento às suas atribuições 
no De parta mentode Índio lso lados, retornou à busca 
a esses índios e os achou não mais onde estavam 
porque a área já tinha sido com pie tamente destruí da. 
"Exatamentenoanode 1986, logo no início, os fazen
deiros promoveram um desmate de 1 O mil hectares 
exatamente onde secon figura vaapresençados índi
os, as roças que nós acha mos destruí das. Certa men
te, diante de 400 motos serras trabalhando, de toda a 
movimentação que houve em cima, os índios que lá 
estavam migraram. Oi ante da migração dos índios e 
das novas informações cole ta das após isso e já ago
ra, no início da década de 90, agora em 95, eles se si
tuaram em outra regiãoefoiso licitada a interdição em 
face do deslocamento deles para essa outra região". 

Adefe saconti nua, nodiá logotra vadocomo De
puta do N il son Mourão: 

O Sr. DEPUTADO NILSON MOURÃO- ( ... )Sr. 
Marca lo, o senhortemopoderde in terditarárea? 

O SR. MARCELO DOS SANTOS - Não. Eu não 
tenho esse poder. 

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO O que é 
que você fez? 

O SR. MARCELO DOS SANTOS- Eu só tenho 
que levaras informaçõesà hierarquia competenteda 
Funaidentrode umtrâmitead ministrativo, que éa Lei 
do Nél son Jobim, que regu lamentaessasitu ação. 

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - E a 
área foi interdita da porquê? 

O SR. MARCELO DOS SANTOS - Ela foi inter
ditada por causa de sercon ti gu ra da apre sen ça dos 
índios. Os antropólogos que lá estiveram comprova
ram essa presença. O Pro cu radorda Repú blicaque 
lá estevevisitandotambémparticipoudessaaudito
ria. Outraspes so astam bém lá estiveram; outros in di
genistas láestive ram. Todoscomprovaram. Mas, tec
nicamente,osantropólogos lá estiveram, fizeram le
vantamento, fizeram laudo antropológico. Em cima 
desse laudo antropológico é que o Pre sidenteda Fu
nai interditou a área, não eu. 

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO- Esses 
antropólogosque 

produzi ramo la udoantropológicotêmnome? 
O SR. MARCELO DOS SANTOS- Têm nome. 
O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO- Assi-

naramodocumento? 
O SR. MARCELO DOS SANTOS- Assina ramo 

documento. É um documento público e notório, e é 
publicado no Diário da União, no Diário Oficial da 
União. 

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Por
tanto, Presidente e demais colegas aqui, Marcelo 
cumpriu seu papel como in di ge nista. 
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Quemproduziuoslaudosantropológicosnãofoi 
ele. Foram outrosantropõlogos, que têm nome, têm 
ande reçoetêm residência, as si na ramo doeu manto. 
E a interdição da área foi proposta e requerida por 
quem, Marcelo? 

O SR. MARCELO DOS SANTOS - Foi requeri
da documentalmente pelo departamento, que enca
minha isso à Pra si dên eia da FUNAI. E a Pra si dên eia, 
junto como Mi nistrodaJustiça, é quede libe raso bre a 
questão. 

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO-O Minis
trodaJustiça? O Ministério Público teve participação? 

O SR. MARCELO DOS SANTOS- O Ministério 
Pú bli coteveparticipaçãoefetiva nessa questão, nes
saúltimainterdição. 

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO- Obri
gado, Presidente. Eu estousatisfeitocomessas infor
mações. Coloquei o meu posicionamento e eu acho 
que com toda certezaoburacoémaisembaixo.Foi 
suscita da uma questão aqui que deve ser aprofunda
do o debate, mas, o aprofundamento das se debate, 
ele pode lavar a mui tas outras con se qüên ci as, sim, a 
mu itasoutrascon seqüências. Aparticipaçãodo Mar
celo nesta Comissão foi esclarecedora. Ele esclare
ceu a sua participação. Aqueles que as si na ramos la
udos, as si na ram e subscreveram. O Ministro da Jus ti
ça tomou a sua posição e a área foi interdita da. E eu 
propus a esta Comis sãoqueseguís semosessesdois 
cenários. Se, de fato, os fn dios toram plantados na fa
zenda,nósvamosresponsabilizar quem plantou, ase 
nãoforam,nósiremosresponsa bi lizar, também. 

Ainda com relação à "grilagem de terras", cabe 
transcreveras pala vrasdo De puta do Antô nioFe ijão, 
rafe rentesaduasoutrasáreas, inicia das com um diá
logo com o Superintendente da Policia Federal no 
Esta do de Rondônia: 

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO FEIJÃO - O se -
nhor já prendeu, já ouviu falar nesses anos todo de 
Po lí eia Federal no Esta do de Rondônia, de ter prendi
do ai gum f un cio ná rio da FUNAI g ri lan do terra pública 
destinada à reformaagrá ria para decretar área in df
gena? O senhor já ouviufalar,osenhorprendeual
gumfuncionáriodaFUNAI? 

O SR. JOSÉ IVAN GUIMARÃES LOBATO - Se 
tos seres pon der com pra cisão eu as ta ria me pra ci pi
tando. Mas já ouvi falar que houve envolvimento de 
funcioná rios da FUNAI. Não sabe riadizerqual. 

O SR. DEPUTADO ANTÓNIO FEIJÃO - Sr. 
Presidente, o maior grileiro de terras deste Estado 
chama-se Fundação Nacional do Índio, especifica
mente alguns funcionários dessa instituição. Tenho 

em mãos aqui resumo de duas portarias da FUNAI 
que interditam por dois anos um assentamento com 
972famíliasassentadashádécadas. Vejaoquediza 
por ta ria, o que que ela manda dizer para o Su pe rin -
tendente do INCRA, 3 de ju lho de 97: en caminha mos 
para conhecimento de V. Sª cópia do mapa, me mo ri ai 
descritivoePortaria nº 552, de 15 de julho de 1996, 
referente a restrição ao direito de ingresso, locomo
ção e pennanência de pessoas estranhas aos qua -
dros da FUNAI na área denominada terra indígena 
Rio Muqui, localizada nos Municípios de Alvorada 
d' Oeste e U ru pá, Rondônia. Depois de dois anos vem 
outra portaria interditando um assentamento que 
está no projeto do PLANAFLORO das ti na do ao uso 
da área tipo 1, que é a área destinada pra reforma 
agrária. Ou seja, há trinta anos assas pessoas estão 
lá. Tinha que prender, tinha que ai gemar não só o Áu
reo Araújo Fa le i ros, que lá não está mais para ta zer 
esse tipo de atro cidade. Como é que se pode pegar? 
Não são pessoas, 972famf lias, com estrada, energia, 
asuahistóriaimplantadadentrodeumassentamento 
de décadas. Simplesmente o cara faz uma portaria 
porque a Europa, a lngla terra, quefi nan ci aram, atra
vés do Banco Mundial, a 364, querem mais terras 
para os eru-eu-wau-wau, mais de 2 milhões de hec ta
res, que já estão demarca dos. Então, aqui sim, aqui 
seca rac te ri zou pela primeira vez a grilagem de terra 
públicafe ita porfuncio ná rios da FUNAI. E aqui nós te
mos que to ma ruma provi dên eia, porque os da doses
tão aqui e nós deveríamos fazer uma visita nesta 
área, que é um assentamento, a área denominada 
Urupá, pertinho da BR. Para nós perguntamosaes
sasfamfli as ... De ta lhe, Sr. Presidente, mais de se is
centastitu la das. E aí vem umfun cioná riodaFUNAI, 
pega, simplesmente faz um polfgonoedecretauma 
área indígena e interdita a entrada dos brasileiros, 
que estão lá há décadas. Então, eu fiquei satisfeito 
com a sua resposta,nãoseriadiferente.Damesma 
forma que eu nunca vi umjuizpre so, eutam bémnun
ca vi um funcionário da FUNAI preso, mas vi eles 
man dan doprendermu ita gente boa, mu itagente boa 
e a Federal indo na conversa deles, entrando nas áre
as. De ta lhe,Sr Pre si dente essa gleba que temes ses 
972 assenta dos só tem pasto. A área está to tal mente 
"antro piza da" O que exis teaquino Esta do de Ron dô
nia é uma ação de extorsãofeitaporumfuncionário 
daFUNAlcomrelaçãoàocupaçãoeconômica,extor
sãode em pra sá rios, retirada de madeira ilegal de re
serva e uso de áreajáeconomicamenteva lo rizada [ .. ] 

ÉoportunoregistraramanifestaçãodoDeputado 
Nil son Mou rãosobrea neces sidadedeobterme lho res 
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esclarecimentossobreessasinterdiçõesesobreocon
fli to entre as atuações do INCRA e da FUNAI. 

O SR. DEPUTADO NILSON MOURÃO - Eu 
preciso, Presidente, de mais informaçõesarespeito 
dessaquestãoporumarazão, Deputa do: um projeto 
deassentamento é do GovernoFederal. Um projeto 
deassentamentodefinidoedeterminadopelolNCRA 
é um pro jato, é área de pro pri e da de da União,do Go
verno Federal. Então, mecha mamu itoaaten çãoque 
umfun cioná rio da FUNAI possa interditarodi re itode 
ir e vir, possa cri ar problemas para o assentamento de 
quase mil pessoas, quase mil agriculto resta mi lia res, 
quasemilfamílias, portanto, quasemilfamílias, envol
vendo 4 mil pessoas, e o INCRA não faz nada. Como 
é que um sim pies funcioná rio da FUNAI é capaz de 
prejudicar um projeto de assentamento do Governo 
Federal, de responsabilidade do INCRA, e o INCRA 
não faz nada! Portanto, Deputa do Feijão, sobre essa 
questão que o senhor ensejou, Pra siden te, eu pre ci
saria-e certamente essedeba tevaiconti nu ar-para 
quenóstenhamostodasasinformaçõesaquipresen
tes para ápro fundar mos essa discussão. 

Apolêmicasobreasinterdiçõesedemarcações 
deter raspela FUNAI conforme aborda do acima não 
se limita ao Estado de Rondônia. O De putadoluciano 
C;:ts tro bem discorreu sobre essa questão: 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Bom, 
Dr. Osman, eu conheço bem essa questão in dí ge na. 
Eu sou do Estado de Roraima, e essa questão é muito 
mais pra sente lá.[ ... ) A FUNAI, hoje, como órgão ofi
cial emdefesadospróprios índios, não é reconhecido 
nem pelas comunidades indígenas como tal, e não 
exerce o seu papel com a profundidade que deve 
exercer. Segundo: acho que essa questão da de mar
cação de áreas indígenas está além das fronteiras do 
Brasil, enãodeviaestar. Hoje, a influência internacio
nal em cima dum processo demarcatório é muito 
grande. E nós não podemos aceitar isso. Concordo 
com o senhor, quando o senhor diz que, quando se 
vai fazer um processo demarcatório, se faz os es tu
dos antro po lógicos. Os índios, nem to dos são nô ma
des - o senhor sabe disso.Algumas tribos são; ou
tras, não. E o fato de eles pe ram bu la rem pra lá e pra 
cáocorreape nasemalgu mastri bos. Esse foi o argu
mento dado para se ta zera que la tamanho de reserva 
la no mâ mi. Era o argu rnen to mais forte. Mas isso não 
ocorre, porexem pio, quando, no meu Esta do, que ren
do fazer uma única área Raposa/Serra do Sol, uma 
outra área de um tamanho gigantesco, em área con tí
nua e não mais em ilhas. O que acontece - e o senhor 
sabe disso- é que os estudos antro po lógicos. quan
do sãocon testa dos pela auto ri da de com pe tente- ou 

o Governo de Esta do ou quem de direi to-, eles vol -
tam à esfera da decisão da própria FUNAI. Então, 
você não consegue avo lu ir na contes ta ção nem cri ar 
o contraditório que permita a ai guém acima dis sode
ci dirsobre essa questão, porque essaquestãochega 
ao nível do Ministro da Justiça para decisão de de -
marcação, mas ouvido o po si cionamentodoantro pó
lo go quedá ali. [ ... )narea lida de, você deve ria ter um 
órgão normatizador fora desse contexto da FUNAI. 
Vamos di zerque a FUNAI fizesse a proposição da d a
marcação da área. Iria aber tu rapara o contra di tório 
de quem se acha pra ju dica do. E ai sim, o julgamento 
disso te ria que serfe ito parou troórgão in de pendente, 
isento, para que nós pu déssemos ter um julgamento 
justo. NinguémaquimeucarodoutorOsman, é contra 
a de marcação de área in dí ge na, não.Ninguém aqui, 
nenhum Parlamentar desse. Nenhum Parlamentar. 
Ninguém é contra índia aqui não, até porque são bra
sileiros; são tão bra si la i ros quanto to dos nós. T ai vez, 
como dizem os his to ri a dores, os antro pó logos, mais 
brasi lei rosdoqueagente, embo ranóssa i bamosque 
agrandema ioriadeles,acultu rados[ ... ]. Então, todas 
essas questões nós até defende mos; nós estaremos 
do lado. Só não aceita mosque se crie reservas in dí
ge nas do dia pra noite. No meu Esta do- e não é di fe
rente aqui em Rondônia -, eles tiram, desmembram 
de uma comunidade já tradicionalmente localizada 
numa área ~ e ficam tirando dali da comu ni da de, des
virtuam pra outra área, pra cri arpo pula ções em ou
tras áreas e ali dizer que eles ampliaram suas áreas, 
que era um habitat delesantigoetal,quandona reali
dade não era. Eles plantam ai de ias. E isso não ésen
sa to, não é justo.Muitas vezes, atende ramos inte res
ses que não são os interessesbrasileiroslánomeu 
Estado. Nós te mos uma das maio resprovínciasmine
ra is de ouro, diamante, cassiterita, a SerradoSu rucu
cus, exata rnen te dentro de reservas in dí ge nas. Aliás, 
aárealanomâmifoidemarcadamilimetricamenteem 
toda reserva mi na ral. Sabe porquê? Por que existem 
alguns fatores que diferenciam. Acassite ri ta nossa é 
uma cas si te ri ta que se tira de pá; à flor da terra: de pá. 
Na Ma las,a, onde os ingleses, que são os maiores ex
ploradores da cassiterita no mundo, da matéria-pri
ma, estão expio randoamilmetrosde profundidade. A 
nossa cas si te ri ta é de teor acima de 50%. Cada tone
lada dá urnas 40 gramas de ouro. Na Malásia, não 
traz qua se nada, e o teor é de 20%. O que que eles 
têm lá? Os ingleses exploram lá uma cassiterita de 
alto cus to de produção e debaixo teor. Aqui, nós te
mos a cas si te ri ta de grande teor e debaixo cus to de 
produção. Só que, senósbotarmosissonomercado, 
nós desequilibra mosomercado mundial. Só por isso. 
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E ai- os ingleses, atrás do manto de preservação da 
Amazônia, atrásdomantode preservarascomu nida
des in dí ge nas e dar a ela a terra, engessam o País. 
Engessam o País, engessamparanãote remodi re ito 
da ex piora ção. E isso que nós esta mos vi venci ando 
nes se País de hoje; e e isso que nós não podemos 
aceitar. EqueesseCongressonãoaceite. Ninguém é 
contra o índio. Nós somos contra a for ma como eles 
estão até sendo utiliza dos, porque nós somos contra 
uma FUNAI que hoje, que tem que ta zer um papel não 
só de lu tarporde marcação, não, masdedarsa ú de, 
daredu cação, dar me iosdeprodução, equeosenhor 
sabe mu i to bem que não tão dando nada. E, pior do 
que isso, desapropriam áreas pra efe itode de marca
ção enãopagamasde sapropriações.[ ... ] lssoocorre 
aqui em Rondônia, isso ocorre em todo lugar [ ... ] E 
isso é uma coisa que nós te mos que mudar. A FUNAI 
tem que serre vis ta como ins ti tu i ção, e nós te mos que 
cri ar uma institui çãoquetenha umcompromissoma i
or com o ín dio e com o Bra sil. 

Como se vê a questão da atuação da FUNAI, a 
da área do Rio Orne rê são po lê mi case precisam ser 
enfrentadas o quanto antes, ante os con flitos que já 
foram gera dos, e que podem se agravar, e dane ces
sidade de apurar as denúncias de atuação irregular 
defuncioná rios da FUNAI. Recomenda-se a urgente 
forma çãode uma Comissão lnterministerialparaana
li sartudo o que aqui foi exposto e adotar as medi das 
paracoordenaçãodostrabalhospréviosdeinterdição 
e demarcação de terras e decidir a res pe i tos das re
centes portarias de interdição, em especial as refe
rentes às áreas do Rio -Orne rê. do Rio Mu qui e da 
responsabilidadedoSr.MarceloSantos. 

Ainvasãodareservaestadualextrativistado 
RioJaciparaná 

Na audiên eia pública rea lizadaem 11 de outu
bro de 2000 em Porto Velho, ore pre sentante da Co
missão Pasto ralda Terra, JairMelchiorBru xel, trouxe 
à CPI importante denúncia, fartamente documenta
da, inclusivecomfotografias,depequenosagriculto
res, posseiros da região de Bu ri tis e Campo Novo ra
fe renteà existên eiadeconflitosentre proprietários de 
madeireiras e pequenos agricultores pela posse de 
terras às margens do rio Ja ci paraná, no povo a do de 
Jaeinópolis.Grandesmadeireirasestãoretirandoma
deira de terras devolutas da União, sinalizadas com 
placas alusivas à existência de plano de manejo 
"aprovado". 

Segundo o Sr. Jair, essa área está subjudice, 
comprocessotramitandonoTribunaldeContas,acio
nadopela OSR (Organização NacionaldosSeringue
i ros). "é uma região que não se dá, ou não se tá dando 

a devida im portânciaaoolharnaque la região. Ela já 
vem há mui tos anos, mais de dez anos, e, cada vez 
mais, é uma região que está prestes a estou rar, é um 
vulcãoqueaívaiexplodiraqualquermomento.Então, 
a gen te pede ao INCRA, ao IBAMA que se dê uma 
olha da mais freqüente naquele lo cal, porque a coisa 
ali tá ruim". 

A OrganizaçãodosSe ringue i rosde Rondônia e 
a ECOPORÉ - Ação Ecológica Guaporé denuncia
ram às autoridades, em teve reiro de 2001, que uma 
associaçãodegrile i rosdeterras, lide radaporve rea
dor do município de Buritis, conhecido como Viola, 
estariam promovendo a ocupação da Resex do Rio 
Jaci Paraná pormilfa mí lias. Essa associa çãose ria a 
mesma que invadiu a Fio resta Naeionalde Bom Futu
ro, permitindo que madeireiros de Buritis e grileiros 
saqueassem a reserva. Segundo os denunciantes, 
essas invasões são conseqüênciadi retadatolerân
cia á grilagem e extração pre da tó ria da uni da desde 
conservação, vis to que os in vaso ressão ressarei dos 
pelas"benfeitorias"realízadas(entenda-sedesmata
mento), beneficiados com a redução de área da re -
serva ou assenta dos em outras áreas. Alguns desses 
invasoresseriamforagidosdaJustiçaeameaçamde 
morte os que seco locam em seu caminho. 

Apesar de as de nún ci as já terem sido en ca mi
nhadasaosórgãosambientaiseaoMinistérioPú blico 
Esta du ai muito pou cofoife itoaté o momento. 

Aindasegundoosdenunciantes,osmadeireiros 
estão im pie men tan do pia nos de manejo fio res tal no 
inte riorda Resex respaldadosportítu losdefinitivose 
que a SEDAM eo INCRAestãonegoeiando(ou esta
vam) a redu çãoda reserva tomando por base esses 
títulos. Ava lida de de taistítu losdefi nitivosdeve ser in
vestigada, pois quando da cri ação da reserva to das 
asáreascomtitu losdefinitivoshaviamsido excluídas. 

Os madeireiros pressionam por "florestaspara 
trabalhar", haja vista a exa ustãodos recursos fio res
ta is P. A Bu ri tis e terras públicas pró xi mas, onde de
sen ca de ou-se com a co ni vên eia do Poder Público o 
"ga rimpo"demadei raseagrilagemdeterrasque re
sultou na "expio são" de Bu ri tis ena insta lação de um 
parque ma de irei rosma iordoqueacapacidadeambi
en tal e fio res tal da região. 

Diante da gravidade das denúncias, recomen
damos o encaminhamento da documentação ao 
IBAMA, ao INCRA e ao Ministério Público Federal, 
para com ur gên eia adotar as pro vi dên ei as li mi na res 
para impedir a invasão da reserva, retira da dos in va
so res e res pon sabi lizaçãocri mi naldosorganiza dores 
desse movimento. 



00292 SexJa-foira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

AS ÁREAS OCUPADAS PELO EXÉRCITO E 
AERONÁUTICA EM PORTO VELHO 

O Exército eaAe ro náuticaad mi nistramaproxi
ma damente 2.600hecta res de terras na área urba na 
de Porto Ve lho,quasetodanocentro. Quando as For
ças Arma das se insta la ramemPorto Velho, nasdéca
das de 50 e 60 ,a cidade ti nha pouco mais de 50 mil 
habitantes e as áreas se encontravam distantes do 
núcleo urbano. Atualmente, sãoquase400milhabi
tantes e a cidade cresceu circundando as áreas e 
hoje há ai guns conflitos com o crescimento e as ne
cessidadessociais e administrativas e o surgimento 
depressões pela cessão de áreas. 

Assim,aCPl,solicitouocomparecimentodeau
to ridadesdo Exército eda Aeronáutica para discorrer 
so brea questão. Segundo jus ti ficou o Deputa do Sér
gio Carvalho, "o ob je ti vo éfa zer uma conciliação dos 
poderes, das Forças Armadas, do Poderlegis !ativo, 
dos Poderes Estaduais e Municipais no Estado de 
Rondônia, para que cada vez que surja um conflito de 
interesses e que urna parte dessa área tiver de ser 
ocupada, ser utilizada pela po pula ção, que haja um 
entendirnentonesse senti do, e que as Forças Arma
das ajudem". 

Alguns exemplos: a Prefeitura de Porto Velho 
tem com pra do casca lho eexis tem jazidas rnu ito gran
des de tanto na área da Ae ro náutica quanto na área 
do 5° BEC; ou troproble maé o ater rosa nitá rio do Mu
nicípio,jása tu rado. Hoje o lixoestásen do enterra doa 
praticamente 20 quilômetros do centro da cidade, e 
para o prefeito isto é um problema a seren frenta do. 

AsáreasdoExércitoedaAeronáuticapertencem 
à Uniãoesãoadrninistradasporessasinstitu ições. Tan
to o General de Briga da José Oliveira Sousa, quanto o 
Chefe do Estado-Maior do 7º Comando Aéreo Regio
nal, Fernando Antônio Tacca de Andrade se dispuse
rama ana li sar to das as propostas que lhes torem apre
senta das, seja pela Pre te i tu ra seja pelo Esta do. Há al
guns precedentes. Urna área do imóvel 0027 do Exér ci
to está em processo de cessão, está sendo rever ti da à 
Secretaria de Patrimônio da União para posterior ces
sãoà Associação Rondoni en sede Estudo de Combate 
aoCân cer, porque se interpretou tratar-sede uma insti
tu içãode extrema importânciaparaapopulaçãodessa 
região. E com esse hospital esta ria sendo dado um pas
so importante no apoio aqui à po pula ção rondo ni en se. 
Opre sente e umpou codofutu ro. 

Outro caso é a de cessão em como da to de uma 
área do Exército para que o Estadoconstruísseum 
teatro. Aofinaldessecomoda to, oGovernodo Estado 
iria comprar a área. Contudo, em de cor rên eia deres- . 
triçõesorcamentá ri asnãofoife itaaaqui sição, de for-

ma que as obras estão paralisa das. O caso está em 
estudo. 

Dandoprosseguirnentoàiniciativadepromover 
o entendimentoentreas Forças ArmadaseaPrefe i
tu ra e o Governo do Esta doso bre áreas pas síveis de 
se remtrans feri das, a CPI en caminhou ofícios ao Go
verna dor do Estado e ao Prefe itosolicitan do sua ma
nifestação nesse sentido. O Prefeito Carlos Alberto 
Camurça informou que atualmente a prefeitura não 
dis põe,dentrodaárea urba na,de nenhuma área dis
po nível para implantação de seus projetos nas áreas 
industriais.administrativas, sociais e recreativas. Há 
necessidadedeconstruçãodoCentroAdministrativo 
e de se cri ar um par que in dus triai. Há também a ne
cessidade de desti naráreas adequa das para realiza
çãodefestaspo pulares, comooarra ial"Flordo Mara
cujá", do qual participam mais de 10 mil pessoas e 
vem sendo rea lizadoem umaáreade 24.500 m 2per
tencente ao 3° GrupamentodeFronteira,eocarna
val, que melhor se ria organiza do em área de 40,5 ha 
pertencenteàAeronáutica. 

A CPI encaminharáasproposiçõesdoPrefeito 
ao Comando Ma i orde cada uma das sas forças, para 
iníciodasnegociações. 

A CONTRIBUIÇÃO DO SIVAM PARA 
FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES 

Segundo o Coronel Fernando Antônio Tacca de 
Andrade,oSIVAMpoderádarumcontrolebastanteefe
ti vo. "A partir do momento em que agente passe a ope
rar com essa aeronave R-99, e que ela te nhaaca paci
da de de senso ri a men tore mo to, ela tem a capa cidade 
dedetectarumaárvo rederruba da na que leterreno, em 
relaçãoàpassagemanterior.Então,qualquermodifica
çãodoterre no em relação à pas sagemante riorela tem 
condiçãodeco locar. E essa informaçãovaiestardispo
ní vel nesse Centro Regional de Vi gi lân eia. Nós vamos 
ter três deles. Um aqui em Porto Velho, um em Belém e 
um em Ma naus. Elas vão estaràdisposiçãodosGover
nos Esta duais, do Governo Fede raledequemquerque 
secan di da teaocu par uma vaga dentrodoCRV. A partir 
de 2002 é apre vi são de que agente tenha to dos os ra
dares operando, e as aeronaves já voando e fazendo 
essavigilânciaaérea". 

PRINCIPAIS AVALIAÇÕES, INDICAÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES 

Quanto ao caso das Glebas Candeias e lga
ra pé Três Casas 

Nesse caso em ble má ti co de ocupação e ex pio
ra ção ir regular de terras pública, não se pode deixar 
de consignar neste relatório a omissão do Poder Pú
blico. Desde 1977aempresacontinuounapossedos 
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imóveis, expio rando-os, retirandomadei ra, sem qua
isquer restrições. Durante mais de 20 anos mante
ve-se o latifúndio, nenhum recurso foi obtido pela 
União, a área foi explorada indevidamente, milhares 
de metros cúbicos de madeira toram extra r dos ilegal
men te, e centenas de peque nos e médios agriculto
res e em pre sá ri os que já poderiam estar exercendo 
atividades produtivas e fora da situação de miséria, 
ainda encontram-se em conflito pela posse de um pe
daço de terra. 

Somente agora, decorridos quase 34 anos da 
escrituração das terras em nome da União, e mais de 
20 anos da autorização do Se na do para ali e nação, é 
que, em virtude da existência dessa CPI, a questão 
vem a público para serfi nal mente enfrenta da. 

O Presidente do INCRA, Sebastião Azevedo, já 
determinou que "se promova imediatamente medidas 
administrativas judiciais e, se for o caso, policiais, no 
sentidodereverterdefinitivamenteaessaentidadeau
tárquica a posse do imóvel detido irregularmente pela 
empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio 
Candeias, destinando-o de imediato ao Programa de 
Reforma Agrária, devendo ainda ser exigi do da cita da 
empresa a reparação do dano financeiro e ambiental 
emfacedaexplo raçãodemade iras realiza da em terras 
públicas de domínio da União Federal, representan
do-se, ainda, ao Ministério Público e ao IBAMA". 

Recomendamos que o INCRA represente ao 
Ministério Público todos os crimes cometidos pelos 
atuaiseex-proprietáriosdaAgropecuáriaeColoniza
dora Rio Candeias. Que instaure imediatamente in -
quérito administrativo para apurar os responsáveis 
pela omissão do INCRA quanto à ocupação e ex pio
ra ção ilegal perpetra da pela empresa. Que adote to
das as providências para estancar o processo de 
transferência de posse a terceiros perpetrado pela 
Rio Candeias. 

RecomendamosaoMinistérioPúblicoainstau
ra çãodos na cessá rios procedi mentospara investigar 
as razões e os res pon sá ve is ao longo de to doses ses 
anos em que a em pra sa se lo cu pie tou dopa tri mô nio 
público sem se quer das pen der recursos com a aqui
sição das terras como pra tendi do, bem como apu ra -
çãodaresponsabilidadecivilecriminaldosproprietá
rios da Agropecuária e Colonizadora Rio Candeias 
pela exploração ilegal do patrimôniopúblico e pelos 
danosambi enta isca usados. 

Recomendamos ao INCRA que promova o as -
senta men tode2.400fa mf lias, noâmbitodospro gra
mas de reforma agrária, nas seguintes áreas: 

a) 600 famílias na área de mais de 
30.000 hectares sob a posse da empresa 
Agropecuária Rio Candeias; 

b) 900 famílias nos 44.000 hectares já 
identificados nas glebas como área a regu
larizar; 

e) 900 famílias na área de quase 
46.000 ha referentes à diferença entre o to -
tal de área já re gu la ri za da pelo INCRA mas, 
provavelmente abandonadaounão-utilizada 
nafinalidadeprevista. 

QuantoaoSeringalPortoFranco 
No caso do Se rin gal Por to F ran co, onde o pró -

prio INCRA reconhece que as áreas não pertencem 
aos pretensos proprietários, recomendamos ao 
INCRAaadoçãoda medidasca bfve is para aincorpo
raçãodaáreaaopatrimôniopúblicoerespon sabi liza
ção da que lasque, de má-fé, estão se apro pri ando ou 
expropriando indevidamente os que nela se encon
tram. 

Quanto ao caso da Reserva Extrativista 
EstadualdoRioJaciparaná 

Apesar de as denúnciasjáteremsidoencami
nhadasaosórgãosambientaiseaoMinistérioPúblico 
Estadualmu itopoucofoife itoatéomomento. 

Diante da gravidade das denúncias, recomen
damos o encaminhamento da documentação ao 
IBAMA, ao INCRA e ao MinistérioPúblicoEstadual, 
para com ur gên eia adotar as pro vi dên ci as li mi na res 
para impedir a invasão da reserva, re ti ra da dos in va
so rese respon sabi lizaçãocri minaldosorganiza dores 
desse movimento. 

Recomendamos ao Governo Estadualaretira
da das empresas madeireiras em ati vi da de na re ser
va e iniciar o processo legal para desenvolvimento 
das ati vi da desa que sedes ti na are serva por peque
nosextrativistas. 

Quanto a atuação do INCRA e a exis tên eia de 
áreas para refor ma agrária 

Depois de um longo pe rfo do onde a atua ção do 
INCRA foi fundamental no ordenamento fundiário do 
Esta do, atuai mente o que se perca be é que o INCRA 
tematuadoareboquedadinâmicasocial,convalidando 
situações existentes, como se a instituição estivesse 
paradanotempoenoespaço,perdendoaproatividade 
queacaracterizounopassado.Asfamfliasassentadas 
não recebem o apoio necessário e mui tos projetos ain
da não ai can ça ram osresultadosespe rados. Os recur
sos ne cessá ri os e programa dos pelo próprio Ministério 
do De sen volvi men to e Refor ma Agrária não vêem sen
do pro vi dos no tempo e no montante pra vis tos. 
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Estima-se que existam mais de 15.000 ta mí li
as à as pera deter raspara tra ba lhare o INCRA vem 
encontrando muitas dificuldades em obter terras 
para atender a essa demanda.Torna-se cada vez 
mais urgente converterem rea lidadetodasaspos
sibilidades de obtenção de terras já identificadas 
pelo INCRA e levar a cabo as iniciativas previstas 
no re lató rio"Base Estra tégica",comoa realização 
de "umaintensaope ração de levanta mentodeocu
pa ções irregulares, ou de me raspreten sões de ter
ras pú blicasilegalmenteapos sadas, oudetidaspor 
especuladores imobiliários, está programada, 
abrangendo todo o Estado de Rondônia, visando 
vistoria para análise da situação explorativa, com 
vistas a retomadadeparcelasilegalmenteocupa
das, tanto no âmbito das glebas de regularização 
fundiária, quanto e prin ci pai mente, nosPA, preca ni
zando-se visto ri arimóve issuspe itosdeposse ile gí
tima, escalonadas em cerca de 1 .600 proprieda
des/ano[ ... )" 

RecomendamosaoMDRAaimplementaçãodo 
planeja menta estratégicoda Su pe rinten dência Regi
º nalde Rondônia que, prevê,en treoutrosim portan
tes ob je ti vos, na vi são das ta CP 1 quanto aos assuntos 
que investiga: 

1. Promover a integração institucional com os 
Estados e Municípios, para estabelecer parcerias 
comvistasaimplementaçãodainfra-estruturabásica 
dos assentamentos para o de sen volvi men to lo cal in
tegrado; 

2. Efetuar o controle permanente de estoques 
de terras públicas para implantação de ações do 
INCRA e de outros órgãos; 

3. Cri ação de 20 (vinte) no vos PA, em as tre ita con
sonância com a demandasocial reprimida,earticula
doscomosConselhosdeDesenvolvimentoMunicipais, 
integrando-seasaçõesdasPrefeituras,GovernodoEs
ta do e dos de ma is órgãos do governo te de ral; 

4. Assentara/ou legitimarcercade20.000fa mí
li as, ao longo dos pró xi mos 4 anos in clu indo 3.000 ta -
mí lias, atra vésdeconvêniocomo Governo Estadu ai 
via Banco da Terra; 

5. Titular aproximadamente 27.000 imóveis ru
rais, tanto no âmbito dos assentamentos quanto da 
regularização fundiária, via legitimação das posses 
edifica das de boa-fé; 

6. Con so li dar65 projetos de assentamentos, im
p le men tan do todo o passivo de infra-estrutu raao lon
go dos pró xi mos 4 anos; 

7. Emancipar79pro jetosdeassentamentos, es
calo na dos entre 2000 a 2003, à ordem de 22; 1B;20 e 
19 projetos/ano[ ... ]. 

Quanto à atuação do IBAMA 
Emde poimentoà CPI, realizado na reu niãoha

vida em Porto Velho, o Sr. E ris mar Moreira da Silva, 
representante do IBAMA,dissequeoórgãotem"mu i
tas dificuldades, dada a capacidade operacional da 
instituição frente à grande demanda existente do 
Estado". O IBAMA é responsável pelo controle de 
mais de 700 madeireiras, aproximadamente 120 mil 
pro pri e da das rurais, das quais cerca de 60% perten
cem a peque nos pro pri e tá ri os. Somente com um es
forçoconjunto ecoorde na do dosórgãos federa is edo 
governoestadualserápossívelmantersobcontrolea 
exploraçãomadeireiraeapreservaçãoambiental. 

Paraavaliarequantificarodesmatamentohavi
do nas áreas indígenas e unidades de conservação 
na regiãoamazônica, nos últimos5anos,estaCPI re
alizoutrabalho intenso e inédito em conjunto com o 
INPE, com base nas análisescomparativasdefotos 
desa té lite, quege ra ram mapas e tabelas de que com 
informaçõesdegrandeinteresse. 

Umtrabalhodessanaturezarepresentavaliosa 
contribuição desta CPI no sentido de apontar cami
nhos e no vos pro ces sosde investigação e controla do 
desfio resta mentoda região que, em conjuntocomas 
de ma is informações de que d is põem os órgãos te de
ra is fornecerão novas consta ta ções e sub sf di os para 
orientaçãodesuaspolfticasdefiscalização. 

Assim, recomendamosao IBAMA a realização 
de acordos de cooperação técnica com o INPE para 
prosseguimento e desenvolvimento de outrostraba
lhosdessanatureza. 

Qu antoà interaçãoentreo INCRA e a FUNAI 
e o caso Orne rê 

Questão importante aborda da por esta CPI foi a 
interação INCRA/FUNAI no caso das terras indíge
nas. O Deputa do Antônio Fe ijãodenunciou, naaudi
ên eia pública realiza da em Porto Velho, a "pro grada
ção do latifúndioindígena"pormeiodeportariasde 
interdiçãodeáreassupostamenteocupadasporíndi
os, isolados ou não, em cima de áreas economica
mente valorizadas.Nesse contexto foi intensamente 
debatido ocaso "Orne rê", bastantepo lê mico e ainda 
sem definição sobre o que exatamente ocorreu. Nas 
discussões, ficou patente a falta decoordenação en
tre as ati vi da des do INCRA e da FUNAI. 

Como se vê a questão da atuação da FUNAI na 
interdição ede marca çãode áreas in dí ge nas é po lê
mica, em Rondônia especialmente no caso Omerê, 



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexta-feira 28 00295 

precisam ser enfrentadas o quanto antes, ante os 
conflitos que já to ramgerados, equepodemseagra
var, edaneces sidadedeapu rarasdenúnciasdeatu
ação irregu lardefuncioná rios da FUNAI. 

Recomendamos a imediata formação de uma 
Comissão Especial, constituída por representantes 
do INCRA, do MinistérioPúblicoda União,da FUNAI, 
dapopu lação in dí ge na edospropri etários de terras 
situa das nas áreas envolvidas, paraana li sarosfa tos 
aqui relatados e adotar medidas para coordenação 
prévia dos trabalhos de interdiçãoedemarcaçãode 
terras e decidir ares peito das re cen tas porta ri as de 
interdição, em es pe ci ai as rafe rentesàsáreasdo Rio 
Orne rê, do Rio Mu qui, bem como sobre os atos pra ti
ca dos pelo Sr. Marcelo San tos. 

Quanto às áreas ocupadas pelo Exército e 
pela Aeronáutica 

Recomendamos a formação de Comissão 
Especial, constitu r da porre pra sentantes do Exército, 
da Aeronáutica, da Preta itu ra de Porto Velho e do Go
verno Estadual, para reava liaraocu paçãodas Forças 
Armadasdeáreassituadasnocentrodomunicfpiode 
Porto Velho visando acessão sem ônus aos go vemos 
mu nicipale estadualdasseguintesáreas, embe netr
ciodetoda apo pula ção ron doni en se: 

a) área na qual o Governo do Estado 
estáconstru indo umteatro; 

b) área destinada à construção da 
sede do Tribu naldeJustiça; 

e) área para instalação da Universida
de Esta du ai de Rondônia; 

cO área para implantação do Centro 
PolfticoAdministrativodePortoVelho; 

e) área destinada à implantação do 
par que in dus triai da cidade de Porto Velho; 

i) áreas situadas entre a avenida Gov. 
Jorge Teixeira de Oliveira e a av. Lauro So
dré, pró xi ma ao aeroporto, para implantação 
de com pie xo poli es por ti voe de lazer (pro ja
to conjunto da Prefeitura de Porto Velho e 
doGovernoEstadual). 

RELATÓRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

RELATÓRIO 
SÃO TOMÉ - MATO GROSSO 

1. INTRODUÇÃO 
Da análise efetuada podemos concluir que o 

pro cesso da vendados lotescorresponden tas às Gle
bas São Tome, resultou emque579.874,37hectares 
de um pro jetoquebeneficia ria a 194agricultores. 

O projeto iniciou-secoma D is cri mi nação e Arre
cadação de 1.361.000 hectares de terras devolutas 
nesse Estado. 

Umapartedestas,correspondentea 579.874,37 
hectares, foramalienadasa 194pessoas,previamen
te recrutadas, residentesemdiferentesestadose atu
ando nas mais diversas atividades, que apresenta
ram uma solicitude de oferta para a aqui siçãode lotes 
correspondentes as glebas denominadas de São 
Tome, cuja venda era promovida pelo INTERMAT -
lnsti tu to de Terras de Mato Grosso. 

Antecipa da men teà data da li citação, os licitan
tes, outorgaram ao Sr. Armando dos San tos Alma ida 
para vender os lotes que viriam a receber. 

Poste ri ormen te à obtenção dos Tf tu los De ti niti
vos pelos cita dos ofertantes to das as glebas toram 
transferidas pelo citado procurador a 27 empre
sas. Todas constituídas pelos mesmos sócios, que 
através de sucessivas transações, realizaram a in -
corporação destas em 1998, à empresa C.R. 
Almeida Engenharia e Construção SA. 

Cabe lembrar que estes casos de distribuição 
indiscriminada de terras públicas por par te do Esta
do de Mato Grosso, já em 1955, foi objeto de preo
cupação por parte do Senado da República, pelo 
fato que o Governo da época desse Estado, estava 
em plena campanha de alienação de glebas com 
áreas maiores de 10.000 hectares, em aberta con -
travenção ao estabelecido na Constituição vigente 
na época. 

Esta denúncia, motivouaResoluçãonº 10, de 
1955 do Senado, requerendoacriaçãodeumaCo
missão de Inquérito afim de apurar as alienações e 
concessões de terras em área superior a 10.000 
hectares, que teriam sido feitas pelo Governo do 
EstadodeMatoGrossosem a préviaautorizaçãodo 
Senado Federal, baseada na denúncia do Ministro 
da Agricultura da época, que o Estado de Mato 
Grosso havia alienado diversas glebas com áreas 
maiores de 200.000 hectares, e inclusive uma delas 
prova vel mente com 3. 600. OOOhec tares. 

2. HISTÓRICO 
Em 4 de outubro de 1984, o lnsti tu to de Terras 

de Mato Grosso - INTERMAT, através de Portaria 
CED nº 2/84, re sol vau cri ar a Comissão Es pe ci ai de 
Discriminação de Terras Devolutas do Estado de 
Mato Grosso objetivandoadiscriminaçãoadministra
tivamente uma área de aproximadamente 1.361.000 
hectares de no mi na da Gleba São Tomé. 
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Em23denovembrode 1984,o INTERMATpu bli
ca no Diário Oficial do Estado Edital de Licitação com 
prazode30diaspara rece berpropostasparaa aqui si
ção das Glebas São Tomé , segundodetalheacontinu
ação,perfazendo 1941otes, com 579.874,37hectares. 

li 

Ili 

IV 

V 

VIII 

IX 

X 

total 

Quant lotes 

50 

50 

50 

17 

5 

10 

7 

5 

194 

área total 
(ha) 

150.000,()\) 

150.000,00 

150.000,00 

51.000,00 

13.413,00 

30.000,00 

20.997,09 

14.464,28 

579.874,37 

Como verificamos, nas propostas de compra 
datadas em 12 e 14 de dezembro de 1984, e na in -
dividualizaçãodestespseudo compradores, nenhum 
deles morava no Estado de Mato Grosso, e tão so -
mente 50% destes eram agricultores; sendo o res
tante, das mais diversas ati vi da des que nada tinham 
a ver com a ex piora ção da terra. 

Consta ta mos que as glebas 1-11- li 1, toram ad
judica das aos com pra dores em estrito ordem alfa bé ti
co pelo va loroferta do de Cr$4.911,00. Sendo que os 
de nomes de A a H, toram agracia dos com os 50 lo -
tes da Gleba I; os de nomes de 1 a L, to ram contem -
piados com os 50 lotes da Gleba li; os de nomes de 
L (Luiz) até W, foram contemplados com os 50 lotes 
da Gleba Ili; e os lotes das Glebas IV-V..;.. VIII - IX e 
X, foram adjudicados aleatoriamente a diferentes 
compradores. 

Os TítulosDefinitivosda ta dos em 28 de de zem
bro de 1985, foram outorgados pelo INTERMAT em 
abril de 1986. 

Através das certidões e documentos forneci
dos a esta CPI pelo cartório do Primeiro Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta e 
o INTERMAT, verificamos ainda que os promitentes 
compradoresoutorgaram procuração ao Sr. Arman
do Santos de Almeida, em Setembro de 1984, é 
dizer, com antecedência de alguns meses da data 
da li ci ta ção e com mais de um ano da data da as si -
na tu radosTftu los pela INTERMAT. 

Asprocuraçõesforamlavradas: 

"comam pios, gera is e ili mi ta dos pode
res para o fim es pe ci ai, em nome dos outor
gantes, aceitar e assinar a es cri tu ra de com
pra e venda ou cessão de direitos ou. a que 
for competente, relativa a uma gleba de ter
ras de até 3. 000 ha., localiza da em qualquer 
município do Esta do de Mato Grosso de cor
rente de concessão de venda outorgada 
pelo Estado de Mato Grosso publicada no 
DiárioOficial daquele Estado em favor dos 
outorgantes cujoproces samen to/e ga/deu/
ti mação e ti tu lação esta sedando pelas vias 
administrativas regulares; podendo para 
esse fim, assinar os documentos exigidos, 
representá-los perante as repartições públi
cas e autarquias federais ..... ; habilitar-se 
em seu nome em licita ção, po den do ta zero 
registro do imóvel em cartório competente, 
vender, doar, permutar a quem interessar 
possa, inclusive substabelecer total o parci
al; sendo certo que o outorgado é isento de 
prestaçãodeconta. "(grifonosso) 

Segui damente, em maio de 1986, o cita do pro
cu radorsubstabeleceuospoderesdetodasasprocu
rações recebidas a MARIA BERNARDETE PEDRA 
RIBEIRO, através de diversas procurações lavradas 
no Cartório de Alta Fio resta. 

A seguir, nomes mo mês de maio, é di zertão so
mente 30 dias após a entrega dos Títulos De tini ti vos, a 
citadasubstabelecidaprocu radora, formalizou a venda 
das terras recebi das porcada um dos com pra dores be
nefici adosporeste Pro jetodoGovernodoMato Grosso, 
através de Escritura de Compra e Venda. Sendo os 
com pra dores 35 empresas to das com en de re ço a rua 
Estados Unidos 113,JardimAmérica, São Pau lo, tendo 
comosóciooSr. ArmandoSantosdeAlme ida, que tam
bém era o pro cu ra dor dos pro pri e tá ri os. 

Como se de ta lha, cada uma destas empresas ad
quiriu entre4a61otes, efetuando posteriormente, pou
cos me ses depois, uma segunda trans te rên eia destes 
glebas, entre si, para finalmente realizar uma terceira 
transferência, desta vez, através da sua incorporação 
pelasempresas:Colonizadorae AgropecuáriaSOPAU 
Ltda, cujo sócio também é o Sr. Armando Santos de 
Almeida; e, posteriormente,emagostode 1998,à C.R. 
Almeida SI A. Engenharia e Construção. 

Desta forma, a SOPAU (3) incorporou 13em
presas e conseqüentemente os lotes adquiridos, fi -
candocom 62lotescom186.000 ha; e, a CRAlmei
da (21 ), incorporou 22 destas empresas, ficando 
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com 101 lotes com 303.000 ha. Sen do que uma das 
empresas, a Colonizadora e Madeireira Corruirá 
Ltda. (7), não foi incorpo radaeficoucom 4 lotescom 
12.000ha, ao parecerporsimpleserrodecontrole. 

Te mos ainda por analisar: 
(1) asi tu a çãode 27 lotes com 78.874,88 ha. que 

to ram trans te ri dos as empresas SOP AU e CR Alme i
da, porém não estão incluídos no cômputo acima, 
postoquefaltafazeraindividualizaçãodasempresas 
queatu a ramcomo intermediárias, postoqueestes lo
tes tam bémfo ram transferi dos ti nal mente às cita das 
SOPAU e CR ALMEIDA; e, 

(2) adiferen eia resultante entreoapu rado, atra
vésdadocu mentação recebida- 578.874,88 ha -, e 
o montante total detalhado no Edital publicado pela 
INTERMAT de 1.361.000,00 ha. 

Outro aspecto que deve mossa li entar, é que, ao 
analisar o traça do da planta de lo te a men to das gle
bas, não é difícil concluir quedes de o início este" pro
jetodeco/onização" foipropositadamentemontadoe 
direcionado, para que ao final, estas glebas voltas
sem a for mar uma só área.Posto que adi vi são dos lo
tes, da ma ne i ra que foi fe i ta, não lhes per mi ti ria aos 
adquirentes,oacessoaspropriedades.Situaçãoesta 
de pri me i ra re le vân eia, dado que não f o ram contem
pia dases tra das, nem vi ci na is, nem secundá ri as, sen
do que cada lote é lin dei ro com outros quatro, e as sim 
sucessivamente. 

Destaforma,geometricamentefalando,naplanta 
geográfica da gleba a ser subdividida, na sua grande 
maioria.utilizou-se o simples desenho retangular com 
medidas aproximadas de 1.000m por 3.000m, perfa
zen doas sim as áreas de3.000 hectares. Nãode i xan do 
os necessários espaços para as citadas estradas de 
acesso, primárias e secundárias, segundo podemos 
observar na planta do projeto da INTE RMAT. 

Assim como, também, não toram contem pia dos 
osnaturaisacidentesgeográficosetopográficosexis
tentes-rios, igarapés, aclives e declives, nos levanta
mentos topográficos de cada lote. O qual nos leva a 
concluir que esta subdivisão foi simplesmente feita 
numapranchetadedesenho enão,comodeveriaser 
feito, in loco, naáreaaserdemarcada. 

Temos a observar que a Diretoria do 
INTERMAT,daépoca,desconheceuflagrantementeo 
dispos to no Cons ti tu i ção do Esta do de Mato Grosso, 
que no seuartigo323, pa rágra to 1º, esta be leceque: 

"asterraspúblicaseasdevolutasdiscriminadas 
e arrecadadas serão destinadas preferencialmente 
àsfamíliasdetrabalhadoresruraisquecomprovarem 
não possuir outro imóvel rural, ressalvandoosmini-

fún dios, e quene laspretendamfi xarmo radia e explo
rá-lasindividualoucoletivamente." (grifonosso) 

Ouseja,naépocaexistiapordisposiçãodaordem 
legal Ma iordo Esta doqueosadqui rentes deve riam: 

serfamíliasdetrabalhado resru ra is; 
>quenãocomprovarempossuiroutroimóvelrural; 

>que deve riamfixarne las.mo radia; 
> que deveriam explorá-las individual 

ou coletivamente, para obter seu sustento. 

Por sua parte, oartigo336, da citada Constitui
ção Esta dual, no seu paragrafo 1ºtrazque: 

"aconces são só poderá ser autorizada 
se o concessionário nela residir; a explora
ção da terraserdi reta, pessoal ou em asso
ciações; existir a indivisibilidade e a ins
transferibilidade das terras e se houver ma -
nutençãode reservas fio resta is e observân
cia às restrições do uso do solo previstas 
em lei". (grito nosso) 

Desta forma, pode-secons ta tarta cil mente que 
os requisitos: 

> que os concessionários nelas resi
dam; 

> que a ex piora ção da terra seja direta 
e pessoal; 

>que as terras sejam in trans fe ríveis, 
neste caso inexisti ramnaformaedefato, respe

itodoscompradoresqueforambeneficiadosporeste 
projeto, e, portanto, invalidam ética, moral e legal
mente, demane i rairrefutável, osatosquedetermina
rama emissão dos Títulos por parte do INTERMAT, 
queatuouemrepresentaçãoespecíficaeconstitucio
nal do Governo do Esta do de Mato Grosso. 

Ainda mais, a Lei nº 3.933 de 20 de setembro de 
1977 que dispões so breoCódigode Terras do Esta
do, estabe leceno seu artigo 7ºque: 

"A ali e nação de terras públicas atenda
rá ao interesse coletivo e objetivará o de
senvolvimento econômico e social do Esta
do." (grifo nosso) 

Fica ela ro, neste caso, que o in teres seco letivo e o 
desenvolvimento social foram flagrantemente substituí
dospelointeresseeconômicodeumgrupoempresarial. 

lnfe liz mente, não encontra mos em nenhum ins
trumento legal, nem nas ba ses da Licitação que deu 
origem a estastran sações, qual quer restrição: (1) à 
adjudicação de terras alienadas pelo Estado a 
pessoas que não disponham das condições e ap
tidões próprias e necessáriaspara o desenvolvi-
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m.en todas práticas agrícolas; como também, (2) à 
venda a terceiros das terras obtidas do Esta do, in
clusive, sem sequer haver tomado posse, nem 
havê-lastra ba lha do. 

Ou seja, na atuai legislação do Esta do de Mato 
Grosso,osprece itosfundamenta is institu ídoseman
tidos em to das as Leis de Terras, desde o tem po do 
lmpé rio,deobri ga ção" demoradahabitualecultu ra 
efetiva", para aqueles que recebes sem terras do Pa
trimônio Público, ficaram tão-somente na . História. 
Tendoexpurgado, no seu atual Códi gode Terras, as 
li nhasmestresde objetivo social da terra, estabeleci
do no seu ante ri or Código de Terras, Lei nº 336 de 6 
de dezem brode 1949, onde no seu artigo43 esta ba
le ce que" oEstadoeos Municípiospromoverãoa 
extin çãopro gressivados latifúndios, paracon di
ci onarousodapropriedadeaobemestarsocial ". 

Finalmente, e para destacar mais ainda as evi
dências de fraude, os lotes de 3.000 ha., leiloados 
pela INTERMAT em Cr$4.918,00 por hectares, ou 
seja a Cr$14.754.000,00 cada lote, valor este equi va
lente na época, a 88,58saláriosmínimos por cada 
lote. lstosig nificoupelototaldos 1941çitesvendidos, a 
somaaproximadade 17.184saláriosmínimos, equi
valente na atualidade a R$3.110.000,00, ou aproxi
madamente, R$16.000,00 por cada lote. 

Verificandoestesvalores que de conformidade 
as informaçõesconstantesno processo de licitação e 
emissãodosTítu los Definitivos, haveria sido paga a 
vista,cabeainterrogantede como a maio ria dos li
citantes, poderia haver pago tão alta soma, apa -
rentemente incompatível com a condição sócio 
econômica destes, de conformidade à ficha de 
proposta apresentada, por tratar-se a maioria dos 
casos de agricultores, do nas de casa, balconista, en
sa cador, etc. (re laçãoanexa). 

Em maio de 1986, a totalidade dos licitantes, 
venderamor respectivoslotes àsempresasinterme
diárias representadas pelo Sr. Armando Santos de 
Almeida por Cz$150.000,00, segundo consta nas 
EscriturasdeCompraeVenda. E dizer, equivalentea 
186,56 salários mínimos por cada lote. Havendo 
portanto, seistocorrespondesseàrealidade, uma 
lucro imo biliário para cada um dos licitantes/com pra
do resde 98saláriosmínimos, equivalente a aproxi
madamente R$17.700,00. Oquallhesha veria signifi
cado a obrigação com o Imposto de Renda de 
R$6.195,00, e para a Rece itaFede ral uma arrecada
ção de mais de um milhão de re a is. 

Poroutro lado, sedeveriaverificarasdatasea 
for ma de ingresso no caixa do INTERMAT, do va
lorarrecada do, tendo em vis ta que na que la época: 

(1) no período de dezembro de 1984 a 
fevereiro de 1986 o valor do salário mínimo 

teve uma variação de Cr$166.560,00 para 
Cr$600.000,00; 

(2) o padrão monetário foi modificado 
a partir de março de 1986, de cruzeiropara 
cruzado; 

(3) o salário mlnimo se estabilizou du -
ran te o ano 1996 em CZ$804,00. 

Finalmente, espera mos que este caso serva de 
exem pio para que ao igual do Projeto Agro pecuário 
da SUFRAMA Su pe rin ten dên eia da Zona Franca de· 
Ma naus, em toda e qual quer ali e nação de terras pú
blicas, sejacontempladaumacláu sula resolutiva, vin
cu la da à implantação do projeto e ao consentimento 
do Esta do para a segunda trans fe rên eia. 

3. Recomendações 
Diante o exposto, esta Comissão Parlamentar 

de lnqué rito, se permite recomendarqueo presente 
Rela tórioeseusanexos, e doeu mentosqueservi ram 
de base para a análise efetua da, seja en caminha do: 

a) Ao MinistérioPúblico,afimqueden
tro de suas f acuidades constitucionais, veri
fique a procedência dos fatos denunciados 
e das ações cabiveis,destinadasaproteger 
o Patrimônio Público. 

b) À Secretaria da Receita Federal 
para investigar a sonegação de impostos, 
decorrentesdestatransaçãoimobiliária. 

c) Ao Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso para verificar se o quantum que 
se deveria arrecadar, considerando os valores 
da época, ingressaram no ca i xa do INTE RMAT, 
seforocasocorrigidosmonetariamente. 

d) Ao INCRA e o INTERMAT, para que 
seja realizada uma vistoria, afim de determi
nar o atual grau de aproveitamento das cita
das glebas em relação a sua potencialidade 
agrícola, deconformida deaoqueprece ituaa 
Constituição Federal e Esta du ai do Esta do de 
Mato Grosso, e que serviu de propósito ao 
desmembramento dos lotes e a venda aos 
su postosagricultores. 

e) Encaminhar ao Governo do Estado 
do Mato Grosso a tabela anexa, enviada 
pelo INTERMAT, relativos a vários proces
sos licita tó ri osso breosqua is pai ramsuspe
itas de irregularidades, vícios de origem e 
fraudes semelhantes às identificadas no 
caso das glebas São Tomé, visando o can
cela men todos re gistroseo aproveita manto 
das áreas paras assentamento de peque nos 
agricultores. 
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N9 Denomincão Siala Reor. CNPJ 

1 Colonizadora madeireira e Aaroo. Jurití Ltda. · Jurití 1 54.391.692 0001 

2 Colonizadora Maina madeireira e Aaroo. Ltda Maina 1 55.378.590 0001 

3 Incorporadora, madeireira e Aarooecuária Sooau S.A. Sooau 1 02.350.769 0001 

4 madeireira, Colonizadora e Agrop. Patativa Ltda. Pata tiva 1 55.378.533 0001 

-
5 Colonizadora Flaminao madeireira e Pecuária Ltda Flaminao 1 55.312.433 0001 

6 Pecuária Colonizadora e madeireira Curió Ltda Curió 1 55.300.115 0001 

7 Colonizadora e madeireira Corruirá Ltda Corruirá 1 55.317.093 0001 

8 Pecuária Colonizonizadora e madeireira Gaivota Ltda Gaivota 1 55.137.046 0001 

9 madeireira lnhambú Colonizadora e Pecuaria ltda. lnhambú 1 55.134.589 0001 

10 Colonizadora e Pecuária Bicudo Ltda. Bicudo 1 55.300.031 0001 

11 Colonizadora João de Barro Aaroo. e madeireira Ltda. João de Barro 1 55.378.517 0001 

13 madeir~i,9 e Colonizadora Jao Ltda. Jao 1 55.378.574 0001 

14 Jaburú Colonizadora e madeireira Ltda. Jaburú 1 55.137.053 0001 

15 Colonizadora e Pecuária Garca Ltda Garca 1 55.300.057 0001 

16 Colonizadora lreré Pecuária e madeireira Ltda. lreré 1 55.137.079 0001 

17 Agropastoril Jacutinaa madeireira e Colonizadora Ltda. Jacutinaa 1 55.137.020 0001 

18 Colonizadora Galo de Prata Ltda. Galo de Prata 1 55.300.099 0001 
---- -
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19 Cotovia madeireira Colonizadora Ltda. 

20 Carcará Madeiras e Colonizadora Ltda. 

21 C.R. Almeida SA. Enaenharia e Construcões 

22 Xereu Colonizadora madeireira e Pecuária Ltda. 

23 madeireira e Colonizadora Uirapurú Ltda. 

24 madeireira Aoropecuária e Colonizadora Melro ltda. 

25 Colonizadora e madeireira Pintassilao Ltda. 

26 Colonizadora Aaropastoril e madeireira Rouxinol Ltda: 

27 Colonizadora Sabiá madeireira e Aaropecuária ltda. 

28 Colonizadora, madeireira e Aaropecuária Saracura Ltda. 

29 Seriama Colonização Aarooastoril e madeireira Ltda. 

30 Aaropastoril Socó madeireira e Colonizadora Ltda. 

31 Colonizadora Tuiuiú madeireira e Aoropastoril Ltda. 

33 Colonizadora e madeireira Araoonaa Ltda 

33 Colonizadora Mad. e Pecuária Andorinha Ltda. 

34 madeireira Avinhado Colonização e Pecuária Ltda 

35 Colonizadora madeireira e Aorooastoril Azulão Ltda. 

36 madeireira Beija Flor Colonizadora e Pecuária Ltda. 

37 Bentevi Colonizadora e madeireira Ltda. 

38 Colonizadora Bico de Lacre Ltda. 

---·-·-• • --·- ,v-•--•-••••- ·--·•·• ·•·- ·--- --·-.... --- --- •·-----·-·----···· 

---- TotªL3.!_~mpres.as_ ___ _ --- ------ ---···- - ... -- .-----·· -

Cotovia 1 55.299.721 0001 36 1 

Carcará 1 55.306.450 0001 07 1 

CR Almeida 3 33.317.249 0001 84 2 

Xereu 1 55.299.747 0001 84 1 

Uirapurú 1 55.312.276 0001 05 1 

Melro 1 55.391.759 0001 34 1 

Pintassilao 1 55.378.541 0001 40 1 

Rouxinol 1 55.312.391 0001 71 1 

Sabia 1 55.378.558 0001 05 1 

Saracura 1 55.316.905 0001 67 1 

Seriem a 1 55.588.826 0001 05 1 

Scicó 1 55.312.250 0001 59 1 

Tuiuiú , 55.306.492 0001 30 1 

Araponaa 1 55.391.734 0001 34 1 

Andorinha 1 55.588.867 0001 00 1 

Avinhado . 1 55.588.842 0001 06 1 

Azulão 1 55.391.718 0001 48 1 

Beiia Flor 1 55.306.476 0001 47 1 

Bentevi 1 55.256.150 0001 52 1 

Bico de Lacre 1 55.312.417 0001 81 1 
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Denominção Sigla Nº 

Agropastoril Jacutinga Madeireira e Colonizadora Jacutinga 17 
Ltda. 

Aaropastoril Socó madeireira e Colonizadora Ltda. Socó 30 

Bentevi Colonizadora e madeireira Ltda. Bentevi 37 

C.R. Almeida SA. Enaenharia e Construções CR Almeida 21 

Carcará Madeiras e Colonizadora Ltda. Cercará 20 

Colonizadora Aarooastoril e madeireira Rouxinol Ltda. Rouxinol 26 

Colonizadora Bico de Lacre Ltda. Bico de Lacre 38 

Colonizadora e madeireira Araponaa Ltda Araoonaa 33 

Colonizadora e madeireira Corruirá Ltda Corruirá 7 

Colonizadora e madeireira Pintassilao Ltda. Pintassilao 25 

Colonizadora e Pecuária Bicudo Ltda. Bicudo 10 

Colonizadora e Pecuária Garca Ltda Gare a 15 

Colonizadora Flaminao madeireira e Pecuária Ltda Flaminao 5 

Colonizadora Galo de Prata Ltda. Galo de Prata 18 

Colonizadora lreré Pecuária e madeireira Ltda. Ire ré 16 

Colonizadora João de Barro Aaroo. e madeireira Ltda. João de Barro 11 

Colonizadora Mad. e Pecuária Andorinha Ltda. Andorinhá 33 

Colonizadora madeireira e Aarop. Juritr ltda. Jurití 1 __ ,, 
./'/ 

l . .. . . 1 · .. 

! relação de empresas adquirentes . 

-
IRep CNPJ Est 
r. 

1 55.137.020 0001 09 1 SP 

1 55.312.250 0001 59 1 SP 

1 55.256.150 0001 52 1 SP 

3 33.317.249 0001 84 2 RJ 

1 55.306.450 0001 07 1 SP 

1 55.312.391 0001 71 1 SP 

1 55.312.417 0001 81 1 SP 

1 55.391.734 0001 34 1 SP 

1 55.317.093 0001 74 1 SP 

1 55.378.541 0001 40 1 SP 

1 55.300.031 0001 02 1 SP 

1 55.300.057 0001 06 1 SP 

1 55.312.433 0001 74 1 SP 

1 55.300.099 0001 39 1 SP 

1 55.137.079 0001 99 1 SP 

1 55.378.517 0001 00 1 SP 

. 11 55.588.867 0001 00 1 SP 

1 54.391.692 0001 38 1 SP 

l 
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00 

o o 
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o -



Colonizadora madeireira e Aorooastoril Azulão ltda. Azulão 35 1 55.391.718 

Colonizadora Maina madeireira e Aoroo. ltda Maina 2 1 55.378.590 

Colonizadora Sabiá madeireira e Aarooecuária Ltda. Sabia 27 1 55.378.558 

Colonizadora Tuiuiú madeireira e Aaropastoril Ltda. Tuiuiú 31 1 55.306.492 

Colonizadora, madeireira e Aaropecuária Saracura Saracura 28 1 55.316.905 

Cotovia madeireira Colonizadora Ltda. Cotovia 19 1 55.299.721 

Incorporadora, madeireira e Aç:iropecuária Sopau S.A. Sooau 3 1 02.350.769 

Jaburú Colonizadora e madeireira Uda. Jaburú 14 1 55.137.053 

madeireira Aorooecuária e Colonizadora Melro Ltda. Melro 24 1 55.391.759 

madeireira Avinhado Colonização e Pecuária Ltda Avinhado 34 1 55.588.842 

madeireira Beija Flor Colonizadora e Pecuária Ltda. Beija Flor 36 1 55.306.476 

madeireira e Colonizadora Jao Ltda. Jao 13 1 55.378.574 

madeireira e Colonizadora Uiraourú Ltda. Uirapurú 23 1 55.312.276 

madeireira lnhambú Colonizadora e Pecuária Ltda. lnhambú 9 1 55.134.589 

madeireira, Colonizadora e Aaroo. Patativa Ltda. Patativa 4 1 55.378.533 

Pecuária Colonizadora e madeireira Curió Ltda Cu ri ó 6 1 55.300.115 

Pecuária Colonizadora e madeireira Gaivota Ltda Gaivota 8 1 55.137.046 

Seriema Colonizacão Aarooastoril e madeireira Ltda. Seriem a 29 1 55.588.826 

Xereu Colonizadora madeireira e Pecuária Ltda. Xereu 22 1 55.299.747 
.---.1 
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Transferências NOME Gleba Lote Área N!! Li Fls Proc . 
... ~-·- .. ---·-···-·-·-· --·-- - .... _____ ----·------ -------- ········-- .. ···-·------ ···------·-··· ----· ---- ·----- -·- -----~·-

11! 211 311 Matr. 

1 16 21 Carlos Roberto Rodrigues 1 26 3.000,00 312 2 01 1 

1 16 21 Creusa Wanderley Voneclían 1 27 3.000,00 311 2 01 1 

1 26 21 JAO CARLOS CABRAL li 9 3.000,00 309 2 01 1 

1 8 3 MARTINHO PEREIRA LEAL Ili 13 3.000,00 310 2 01 1 

1 2 .... DALVOOSCAR IV 14 3.000,00 313 2 01 1 ~ 

2 15 21 Darcv Reis de Oliveira 1 29 3.000,00 356 2 01 1 

2 26 21 JOAO FAGIOLI li 10 3.000,00 354 2 01 1 

2 6 3 MEIRE ELIZABETH MATTAR Ili 14 3.000,00 355 2 01 1 

2 4 3 ANTONIO RIOS ADAMI FILHO IV 15 3.000,00 357 2 01 1 

4 15 21 Deomar Weiss 1 30 3.000,00 316 2 01 1 

4 23 21 Deusdeth Alves de Oliveira 1 31 3.000,00 317 2 01 1 

4 9 21 JOAO FRANCISCO DE SALLES li 11 3.000,00 314 2 01 1 

4 6 3 MIGUEL MATTAR Ili 15 3.000,00 315 2 01 1 

4 3 AMAURISAUVESUK IV 16 3.000 00 318 2 01 1 
IV 
00 

o 
o .... 
o .... 



5 21 ALBERTO ROQUE BONINI 1 

5 21 ALCEBIADES FELIX MACHADO 1 

5 38 21 LAERTE ANTONIO DIAS li 

5 8 3 LUIZ CARLOS CAMARGO BERRIEL Ili 

5 1 3 APARECIDO CLAUDINO RAFAEL IV 

6 5 21 ADEMIR BERNADO 1 

6 5 21 ADEMIR DAL'EVEDOVE 1 

6 38 21 JOSUEL FRANCISCO COSTA li 

6 3 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO Ili 

6 1 3 JOSE CAVALHEIRO DE MEIRA IV 
SOBRINHO 

7 5 21 ADAIR GONCALVES DE OLIVEIRA 1 

7 24 21 Derivai Jose da Silva 1 

7 28 21 LUCIO LOURENCO RIBEIRO li 

7 MANOELCAHVESDEANDRADE Ili 
' 

7 1 3 LUIZ COELHO DE SOUZA IV 

8 18 21 Amarildo Barbosa 1 

8 18 21 AMARILDO JOSE CAETANO 1 

8 28 21 LAURO JESUS DA SILVA li 

8 3 LUIZ GONTIJO 111 -- __ / 

4 3.000,00 319 

5 3.000,00 322 

47 3.000,00 320 

2 3.000,00 321 

3 3.000,00 323 

2 3.000,00 327 

3 3.000,00 326 

46 '?.000,00 324 

1 3.000,00 325 

2 3.000,00 328 

1 3.000,00 332 

33 3.000,00 329 

50 3.000,00 331 

5 3.000,00 330 

4 3.000,00 333 

7 3.000,00 342 

8 3.000,00 339 

48 3.000,00 341 

3 3.000,00 340 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 
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é 10 3 CARLOS GILBERTO RODRIGUES IV 
ALVES 

9 16 21 ANTONIO LAERTE GUADAUNf f 

9 16 21 Antonio Marques 1 

9 21 ISRAEL VALMIR MENDES li 

9 7 MARCO ANTONIO POLACHINI Ili 

9 4 3 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA IV 

9 10 3 CELSO DE JESUS GEREMIAS IV 

10 9 21 JOSE CASTORINO DOS SANTOS li 

10 34 21 JOSE RAIMUNDO DA SILVA " 10 36 3 TAACISIO GONCALO RODRIGUES Ili 

10 36 3 VALDECI JOSE DOS SANTOS Ili 

11 21 Carlos Hass 1 

11 21 Carlos Jose Alies 1 

11 26 21 JOAO BATISTA MELLO SANTOS li 

11 4 3 JOSE ORIVAL DE ALMEIDA IV 

13 22 21 ARCELINOJORGE 1 

13 14 21 Argemiro de Souza do Nascimento 1 

13 31 21 JOAO DE ABREU li 

5 3.000,00 343 

13 3.000,00 344 

14 3.000,00 376 

3 3.000,00 346 

7 3.000,00 345 

17 2.000,0Ó 348 

8 3.000,00 349 

30 3.000,00 300 

41 3.000,00 303 

43 3.000,00 301 

44 3.000,00 302 

24 . '3.000,00 352 

25 3.000,00 351 

8 3.000,00 350 

13 3.000,00 353 

21 3.000,00 362 

22 3.000,00 359 

7 3.000,00 361 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2-A 014 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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13 . 3 MARIA SUELI DE OLIVEIRA Ili 11 

13 2 3 JOSE GONCALVES IV 12 

14 21 ANTONIO REIS PEREIRA 1 17 

14 21 ANTONIO ROBERTO OTTAIANO 1 18 

14 17 21 JAIA DOS SANTOS li 3 

14 1 3 MARIA ANGELA DA SILVA 111 9 

14 20 3 MAURO CAMARGO IV 10 

15 21 ANTONIO DE JESUS CIZA 1 12 

15 21 Antonio Dias de Oliveira 1 11 

15 6 3 ISMAEL ALVES DA CRUZ li 2 

15 7 MANOEL PAULO DA FONSECA 111 6 

15 10 3 JOSE ANTONIO DE SOUZA IV 7 

16 21 ANTONIO MARINS NAVARRO 1 15 

16 11 21 ANTONIO PICOLO FILHO 1 16 

16 9 21 JAIR PEREIRA DE PAULA li 4 

16 7 MARGARIDA VALDIRENE ROCHA Ili 8 

16 20 3 JAIME CAMARGO IV 9 

17 14 21 ANTONIO DOS SANTOS 1 19 

17 22 21 Aparecido Batista Martins 1 20 

3.000,00 360 2 

3.000,00 358 2-A 

3.000,00. 364 2 

3.000 00 378 2 

3.000,00 366 2 

3.000,00 365 2 

3.000,00 367 2 

3.000,00 371 2 

3.000,00 368 . 2 

3.000,00 370 2 

3.000,00 369 2 

3.000,00 372 2 

3.000,00 373 2 

3.000 00 363 2 

3.000 00 374 2 

3.000,00 375 2 

3.000,00 3n 2 

13.000,00 347 2 

3.000,00 381 2 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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1 

1 

1 

1 
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00 
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17 21 JAIRO DE SOUZA li 

17 13 3 MARIA DA GRA;A MOREIRA DE Ili 
OLIVEIRA 

17 4 3 CARTORINO APARECIDO PACHECO IV 
DE FARIA 

18 21 ANGELIM FAGIOLI 1 

18 21 ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 1 

18 6 3 IONE DA SILVA SOUZA li 

18 8 3 LUIZ LAURO DA SILVA Ili 

18 10 3 JOAO MARIA PINTO DOS SANTOS IV 

19 18 21 ALFREDO VIEIRA DA ROSA 1 

19 14 21 Carlos Cesar dos Santos 1 

19 28 21 LUCIA HELENA GALINA FERRI li 

19 3 MILTON FERREIRA DOS SANTOS Ili 

19 1 3 NEYLOPES IV 

20 15 21 Darci Dechan 1 

20 11 21 Elson Rubens Venencio 1 

20 9 21 JOAO MARIA COSTA . li 

20 8 3 MARIA XAVIER FREIRE Ili 

22 21 JOSE CAVALHEIRO DOS SANTOS li 

6 3.000,00 379 

10 3.000,00 380 

11 3.000,00 382 

9 3.000,00 386 

10 3.000,00 383 

1 3.000,00 384 

4 3.000,00 385 

6 3.000,00 387 

6 3.000,00 335 

23 3.000,00 334 

49 3.000,00 337 

16 3.000,00 336 

1 3.000,00 338 

28 3.000,00 261 

36 3.000,00 262 

13 3.000,00 263 

12 3.000,00 260 

31 3.000 00 233 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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22 21 JOSE CLAUDINEIS PAULO li 32 

22 19 3 OSVALDO FRANCISCO DINIZ Ili 26 

22 30 3 OSWALDO GONCALVES JUNIOR Ili 27 

23 21 HELIO GAUDEDA MACHELEK 1 49 

23 21 HERMES ANTONIO SANTA ROSA 1 50 

23 25 21 JOSE CARLOS OLEINIK li 28 

23 25 21 JOSE CARLOS SISMEIRO DIAS li 29 

23 17 21 OSWALDO CUNHA FILHO Ili 25 

24 ..... Oirlei Aires dos Santos 1 32 .:.1 

24 21 Edino Mielo 1 34 

24 24 21 Eduardo José Stefano 1 35 

24 9 21 JOAO FRANCISCO SORNAS NETTO li 12 

24 19 3 MOISES MARTINS TOLEDO Ili 17 

25 21 JOAO MARIA OSORIO PORTELA li 14 

25 21 JOAO DE OLIVEIRA li 15 

25 13 3 NADIR DE OLIVEIRA 111 18 

26 27 21 Elzo da Silva Tobias 1 37 

26 27 21 Emidio lngles 1 38 

26 31 21 JOAO RAMOS DE OLIVEIRA li 16 

3.000,00 231 

3.000,00 234 

'~·ººº·ºº 232 

3.000,00 304 

3.000,00 307 

3.000,00 305 

3.000,00 308 

3.000,00 306 

3.000,00 287 

3.000,00 290 

3.000,00 286 

3.000,00 2Ô8 

3.000,00 289 

3.000,00 283 

3.000,00 285 

3.000,00 284 

3.000,00 217 

3.000,00 220 

3.000,00 218 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 

2 

2 

1 

1 

1 
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26 31 21 JOAO REMIGIO BRACCIALLI li 

26 13 3 NENEGILDO COTSA Ili 

27 21 Eraldo Barosso 1 

27 21 Euaenio Costa 1 

27 26 21 JOAO RODRIGUES PRESTES li 

27 26 21 JOAQUIM AUGUSTO RODRIGUES li 

27 20 3 NILSON CAVALHEIRO DOS SANTOS 111 

28 27 21 Evaldo Weckerlin Neto 1 

28 29 21 Ewerton Alves de Souza 1 

28 21 JOAQUIM LUCIO CABRAL li 

28 21 JOEL HERRERA li 

28 13 3 NIVALDO SERGIO CONTIERO Ili 

29 21 Francisco Manoel da Silva 1 

29 e;·; . Francisco Martins Pinto dos Santos 1 

29 32 21 JOEL DA SILVA li 

29 32 21 JORGE LUIZ CLARO li 

29 19 3 ONOFRE VIEIRA DE PAULA Ili 

30 29 21 Gelson da Silva 1 

30 29 21 GERAULINO FELISMINO BRAGA 1 

17 3.000,00 216 

19 3.000,00 219 

39 3.000,00 257 

40 3.000,00 255 

18 3.000,00 258 

19 3.000,00 256 

.20 3.000,00 259 
, 

41 3.000,00 245 

42 3.000,00 248 

20 3.000,00 246 

21 3.000,00 249 

21 3.000,00 247 

43 3.000,00 269 

44 3.000,00 271 

22 3.000,00 273 

23 3.000,00 270 

22 3.000,00 272 

45 3.000 00 268 

46 3.000 00 265 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 
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30 33 21 JOSE DE ALENCAR CAMARGO li 

30 33 21 JOSE APARECIDO DOS SANTOS li 

30 19 3 OSEAS ALVES DE SOUZA Ili 

31 23 21 Gilberto Sanches Ricci 1 

31 23 21 HAROLDO JORGE DE ALMEIDA 1 

31 21 JOSE BENEDITO GARCIA li 

31 21 JOSfE CARLOS DA COSTA li 

31 17 21 OSWALDO AGOSTINHO MANZZON Ili 

32 21 JOSE LOURENCO MARTINS NETO li 

32 21 JOSE MARIA DOS PASSOS li 

32 34 21 JOSE MIGUEL li 

32 2 3 PAULO ANTÔNIO BARBOSA Ili 

32 30 3 PAULO CORDEIRO DE CARVALHO 111 

33 21 JOSE CRISTINO ALVES li 

33 21 JOSE DIOGO li 

33 21 JOSE FRANCISCO DE SOUZA li 

33 30 3 OSWALDO PEREIRA LEAL Ili 

33 20 3 OSWALDO SAMPAIO Ili 

34 ~· JOSE DE OLIVEIRA RESENDE li 1~ -

24 3.000,00 267 

25 3.000,00 264 

23 3.000,00 266 

47 3.000,00 278 

48 3.000,00 275 

26 3.000,00 277 

27 3.000,00 274 

24 3.000,00 276 

36 3.000,00 240 

37 3.000,00 242 

38 3.000,00 244 

30 3.000,00 247 

31 ·Z.000,00 243 

33 3.000,00 250 

34 3.000,00 252 

35 3.000,00 254 

28 3.000,00 251 

29 3.000,00 253 

39 3.000,00 281 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 

2 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

o 
o 
~ 

o 

N 
00 



34 21 JOSE PEREIRA li 40 

34 30 3 PEDRO BUENO Ili 32 

34 30 3 PEDRO JOSE DE SOUZA Ili 33 

35 32 21 JOSE ROBERTO MAGALHAES li 42 

35 17 21 PEDRO RIOS DE SOUZA Ili 34 

35 37 3 SILVIO CARLOS MODENESE Ili 41 

35 3 VALDEVINO DOS SANTOS Ili 46 

35 3 VALDOMIRO SANTOS DE OLIVEIRA Ili 47 

36 32 21 JOSE RODRIGUES li 43 

36 3 PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS 111 35 

36 3 AOSEMEIRE VERNACHI FERREIRA Ili 36 

36 3 SILVIO LUIZ MELLO DE CARVALHO Ili 42 

36 35 3 VALDIR DOS SANTOS BARBADO Ili 45 

37 36 21 JOSE URSILIO DE SOUZA E SILVA fl 44 

37 3 SALVADOR DE SOUZA MACHADO Ili 37 

37 3 SAUL TOPIA BORDINOSKI Ili 38 

37 35 3 VITOR VILAS BOAS Ili 48 

37 3 WILSON FERREIRA DOS SANTOS Ili . 50 

38 21 JOSE VITOR FERNANDES li 45 

3.000,00 279 

3.000,00 282 

3.000 00 280 

. 3.000,00 221 

3.000,00 223 

3.000,00 225 

3.000,00 224 

3.000,00 222 

3.000,00 297 

3.000,00 295 

3.000,00 298 

3.000,00 299 

3.000,00 296 

3.000,00 237 

3.000,00 238 

3.000,00 236 

3.000,00 239 

1.000,00 235 -· , 

3.000,00 291 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

N 
00 

o o 
~ --



38 2 3 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS Ili 39 

38 37 3 SEBASTIAO VALDOMIRO DE SOUZA Ili 40 

38 35 3 WILSON CASTORINO LOPES Ili 49 

ARIOVALDO THEODOSIO V 

EDSON ANTONIO FREIRE V 

JOAO CORREA DE LIMA V 

LOIRTON CASTORINO CORREIA V 

NELSON AIRES DA ROSA V 

DANIEL HILARIO VIII 9 

JOAO PEDRO DE MORAES VIII 4 

JOSE CARLOS DE DEUS VIII 5 

LEONOR PINHEIRO DA SILVA VIII 6 

LUCIANO SOARES DA SILVA VIII 3 

MARTINIANO EPIFANIO DOS SANTOS VIII 7 

MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA VIII 2 

NAELSON SOUZA SANTANA VIII 10 

ONICIO ALEIXO FERREIRA VIII 8 

SILVIO BOMDESPACHO SANTOS VIII 1 

BENEDITO SALVADOR IX 3 

JORDANO DALLAGNOL IX 14 

JOSE ALVES CAIXETA IX 
. 

RUBENS TEODORO BATISTA IX 9 

SEBASTIAO GOULART IX 10 

3.000,00 292 

3.000,00 294 

3.000,00 293 

2.350,00 23119 

2.900,00 23119 

2.900,00 23119 

2.913,00 23119 

2.350,00 23119 

3.000,00 19751 

3.000,00 19751 

3.000,00 19751 

3.000,00 19751 

3.000,00 19751 

3.000,00 19751 

3.000,00 19751 

3.000,00 19751 

3.000,00 19751 

3.000,00 19751 

2.999,96 

2.999,37 22843 

2.999,35 

2.999,89 

2.999 67 

2 

2 

2-A 

031 

031 

031 

031 

031 

027 

027 

027 

027 

027 

027 

027 

027 

027 

027 

048 

047 

040 

048 

048 

01 

01 

052 

076 

074 

073 

075 

072 

078 

079 

080 

083 

077 

074 

082 

081 

076 

075 

057 

066 

081 

055 

056 

1 

1 
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UBIRACIR DE OLIVEIRA CAMPOS IX 13 2.999,43 22843 047 063 

VALDECIRVERONEZ IX 11 2.999,92 048 054 

ADEMIR A. MONTEIRO DE ARRUDA X ,-2.827,26 19908 048 069 

ANTONIO CORREA DIAS JUNIOR X 2.941,15 19908 048 068 

BALBINO PINTO DE GODOY FILHO X 2.734,35 19908 048 073 

JOAO NAZAAELO DE CAMPOS X 2.993,89 19908 048 074 

TEREZINHA CATARINA DE CAMPOS X 2.967,63 19908 048 072 

X 

RELAÇÃO COMPRADORES • GLEBA SÃO TOMÉ ordem transferência 

3 SOPAU 21 C.R.ALMEIDA 

ANAL2. 

Transferências NOME Gleba Lote Área Nº Li Fls Proc. 

311 1211 l1n Matr. 

3 GLEBAS ADQUIRIDAS PELA SOPAU 

3 8 1 MARTINHO PEREIRA LEAL Ili 13 3.000,00 310 2 01 1 

3 2 1 DALVOOSCAR IV 14 3.000,00 313 2 01 1 

3 6 2 MEIRE ELIZABETH MATT AR Ili 14 3.000,00 355 2 01 1 

3 4 2 ANTONIO AIOS ADAMI FILHO IV 15 3.000,00 357 2 01 1 

3 6 4 MIGUEL MATTAR Ili 15 3.000,00 315 2 01 1 

3 4 AMAURI SAUVESUK. IV 16 3.000,00 318 2 01 1 



3 8 5 LUIZ CARLOS CAMARGO BERRIEL Ili 2 3.000,00 321 2 01 1 

3 1 5 APARECIDO CLAUDINO RAFAEL IV 3 3.000,00 323 2 01 1 

3 6 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO Ili 1 3.000,00 325 2 01 1 

3 1 6 JOSE CAVALHEIRO DE MEIRA IV 2 3.000,00 328 2 01 1 
SOBRINHO 

3 1 7 LUIZ COELHO DE SOUZA IV 4 3.000,00 333 2 01 1 

3 8 LUIZ GONTIJO 111 3 3.000,00 340 2 01 1 

3 10 8 CARLOS GILBERTO RODRIGUES IV 5 3.000,00 343 2 01 1 
ALVES 

3 4 9 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA IV 17 
; 

2.000,00 348 2 01 1 

3 10 9 CELSO DE JESUS GEREMIAS IV 8 3.000,00 349 2 01 1 

3 36 10 TARCISIO GONCALO RODRIGUES Ili 43 3.000,00 301 2 01 1 

3 36 10 VALDECI JOSE DOS SANTOS Ili 44 3.000,00 302 2-A 014 1 

3 4 11 JOSE ORIVAL DE ALMEIDA IV 13 3.000,00 353 2 01 1 

3 13 MARIA SUELI DE OLIVEIRA Ili 11 3.000,00 360 2 01 1 

3 2 13 JOSE GONCALVES IV 12 3.000,00 358 2-A 01 1 

3 1 14 MARIA ANGELA DA SILVA Ili 9 3.000,00 365 2 01 1 

3 20 ·'14 MAURO CAMARGO IV 10 3.000,00 367 2 01 1 

3 6 15 ISMAEL ALVES DA CRUZ li 2 3.000,00 370 2 01 1 

3 10 15 JOSE ANTONIO OE SOUZA IV 7 3.000,00 372 2 01 1 

3 20 16 JAIME CAMARGO IV 9 3.000,00 377 2 01 1 

3 13 17 MARIA DA GRA;A MOREIRA DE Ili 10 3.000,00 380 2 01 1 
OLIVEIRA 

3 4 17 CARTORINO APARECIDO PACHECO IV 11 3.000,00 382 2 01 1 



DE FARIA 

3 6 18 IONE DA SILVA SOUZA li 

3 8 18 LUIZ LAURO DA SILVA Ili 

3 10 18 JOAO MARIA PINTO DOS SANTOS IV 

3 19 MILTON FERREIRA DOS SANTOS ffl 

3 1 19 NEY LOPES IV 

3 B 20 MARIA XAVIER FREIRE Ili 

3 19 22 OSVALDO FRANCISCO DINIZ Ili 

3 30 22 OSWALDO GONCALVES JUNIOR Ili 

3 19 24 MOISES MARTINS TOLEDO Ili 

3 13 25 NADIR DE OLIVEIRA Ili 

3 13 26 NENEGILDO COTSA Ili 

3 20 27 NILSON CAVALHEIRO DOS SANTOS Ili 

3 13 28 NIVALDO SERGIO CONTIERO Ili 

3 19 29 ONOFRE VIEIRA DE PAULA Ili 

3 19 30 OSEAS ALVES DE SOUZA Ili 

3 2 32 PAULO ANTÔNIO BARBOSA Ili 

3 30 32 PAULO CORDEIRO OE CARVALHO "' 3 30 33 OSWALDO PEREIRA LEAL Ili 

3 20 33 OSWALDO SAMPAIO 111 

3 30 34 PEDRO BUENO Ili 

3 30 34 PEDRO JOSE DE SOUZA Ili 

3 37 35 SILVIO CARLOS MODENESE Ili 

1 3.000,00 384 

4 3.000,00 385 

6 3.000,00 387 

16 3.000,00 336 

1 3.000,00 338 

12 3.000,00 260 

26 3.000,00 234 

27 3.000,00 232 

17 3.000,00 289 

18 3.000,00 284 

19 3.000,00 219 

20 3.000,00 259 

21 3.000,00 247 

22 •. :~.000,00 272 

23 3.000,00 266 

30 3.000,00 247 

31 3.000,00 243 

28 3.000,00 251 

29 3.000,00 253 

32 3.000,00 282 

33 3.000,00 280 

41 3.000,00 225 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 
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3 35 VALDEVINO DOS SANTOS Ili 46 

3 35 VALDOMIRO SANTOS DE OLIVEIRA Ili 47 

3 36 PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS Ili 35 

3 36 ROSEMEIRE VERNACHI FERREIRA Ili 36 

3 36 SILVIO LUIZ MELLO DE CARVALHO Ili 42 

3 35 36 VALDIR DOS SANTOS BARBADO 111 45 

3 37 SALVADOR DE SOUZA MACHADO Ili 37 

3 37 SAUL TOPIA BORDINOSKI 111 38 

3 35 37 VITOR VILAS BOAS Ili 48 

3 37 WILSON FERREIRA DOS SANTOS Ili 50 

3 2 38 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS Ili 39 

3 37 38 SEBASTIAO VALDOMIRO DE SOUZA Ili 40 

3 35 38 WILSON CASTORINO LOPES Ili 49 

21 GLEBAS COMPRADAS PELA C.R. ALMEIDA 

21 16 1 Carlos Roberto Rodriaues 1 26 

21 16 1 Creusa Wanderley Voneclian 1 27 

21 26 1 JAO CARLOS CABRAL li 9 

21 15 2 Darcv Reis de Oliveira 1 29 

21 26 2 JOAO FAGIOLI li 10 

21 15 4 Deomar Weiss 1 30 

21 23 4 Deusdeth Alves de Oliveira 1 31 

21 9 4 JOAO FRANCISCO DE SALLES li 11 

3.000,00 224 

3.000,00 222 

3.000,00 295 

3.000,00 298 

3.000,00 299 

3.000,00 296 

3.000,00 238 

3.000,00 236 

3.000,00 239 

3.000,00 235 

3.000,00 292 

3.000,00 294 

3.000,00 293 

185.000,00 

3.000,00 312 

3.000,00 311 

3.000,00 309 

3.000,00 356 

3.000,00 354 

~.000,00 316 

3.000,00 317 

3.000,00 314 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2-A 052 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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21 5 ALBERTO ROQUE BONINI 1 

21 5 ALCEBIADES FELIX MACHADO. 1 

21 38 5 LAERTE ANTONIO DIAS li 

21 5 6 ADEMIR BERNADO 1 

21 5 6 ADEMIR DAL'EVEDOVE 1 

21 38 6 JOSUEL FRANCISCO COSTA li 

21 5 7 ADAIR GONCALVES DE OLIVEIRA 1 

21 24 7 Dorival Jose da Silva 1 

21 28 7 LUCIO LOURENCO RIBEIRO li 

21 18 8 Amarildo Barbosa 1 

21 18 8 AMARILDO JOSE CAETANO 1 

21 28 8 LAURO JESUS DA SILVA li 

21 16 9 ANTONIO LAERTE GUADALINI 1 

21 16 9 Antonio Maraues ' 21 9 ISRAEL VALMIR MENDES li 

21 9 10 JOSE CASTORINO DOS SANTOS li 

21 34 10 JOSE RAIMUNDO DA SILVA li 

21 11 Carlos Hass ' 21 11 Carlos Jose Alles 1 

21 26 11 JOAO BATISTA MELLO SANTOS li 

21 22 13 ARCEUNOJORGE 1 

21 14 13 Araemiro de Souza do Nascimento 1 

21 31 13 JOAO DE ABREU li 
-· 

4 3.000,00 319 

5 3.000,00 322 

47 3.00000 320 

2 3.000,00 327 

3 3.000,00 326 

46 3.000,00 324 

1 3.000.00 332 

33 3.000,00 329 

50 3.000,00 331 

7 3.000,00 342 

8 3.000,00 339 

48 3.000,00 341 

13 3.000,00 344 

14 3.000,00 376 

3 3.000,00 346 

30 3.000,00 300 

41 3.000,00 303 

24 3.000,00 352 

25 3.000,00 351 

8 3.000,00 350 

21 3.000,00 362 

22 3.000,00 359 

7 3.000,00 361 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

N 
00 



21 14 ANTONIO REIS PEREIRA 1 17 

21 14 ANTONIO ROBERTO on AIANO 1 18 

21 17 14 JAIR DOS SANTOS li 3 

21 15 ANTONIO DE JESUS CIZA 1 12 

21 15 Antonio Dias de Oliveira 1 11 

21 16 ANTONIO MARINS NAVARRO 1 15 

21 11 16 ANTONIO PICOLO FILHO 1 16 

21 9 16 JAIR PEREIRA DE PAULA li 4 

21 14 17 ANTONIO DOS SANTOS 1 19 

21 22 17 Aparecido Batista Martins 1 20 
1 

21 17 JAIRO DE SOUZA li 6 

21 18 ANGELIM FAGIOLI 1 9 

21 18 ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 1 10 

21 18 19 ALFREDO VIEIRA DA ROSA 1 6 

21 14 19 Carlos Cesar dos Santos 1 23 

21 28 19 LUCIA HELENA GALINA FERRI li 49 

21 15 20 Darci Dechan 1 28 

21 11 20 Elson Rubens Venencio 1 36 

21 9 20 JOAO MARIA COSTA li 13 

21 22 JOSE CAVALHEIRO DOS SANTOS li 31 

21 22 JOSE CLAUDINEIS PAULO li 32 

21 23 HELIO GAUDEDA MACHELEK 1 49 

21 23 HERMES ANTONIO SANTA ROSA 1 50 

3.000,00 364 2 

.~ 000,00 378 2 

3.000,00 366 2 

3.000,00 371 2 

3.000,00 368 2 

3.000,00 373 2 

3.000,00 363 2 

3.000,00 374 2 

3.000,00 347 2 

3.000,00 381 2 

3.000,00 379 2 

3.000,00 386 2 

3.000,00 383 2 

3.000,00 335 2 

3.000,00 334 2 

3.000,00 337 2 

3.000,00 261 2 

3.000,00 262 2 

3.000,00 263 2 

3.000,00 233 2 

3.000,00 231 2 

3.000,00 304 2 

3.000,00 307 2 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

IV 
00 



21 25 23 JOSE CARLOS OLEJNJK JJ 28 3.000,00 305 2 01 1 

21 25 23 JOSE CARLOS SISMEIRO DIAS li 29 3.000,00 308 2 01 1 

21 17 23 OSWALDO CUNHA FILHO 111 25 3.000,00 306 2 01 1 

21 24 Dirlei Aires dos Santos 1 32 3.000,00 287 2 01 1 

21 24 Edino Mielo 1 34 3.000,00 290 2 01 1 

21 24 24 Eduardo José Stefano 1 35 3.000,00 286 2 01 1 

21 9 24 JOAO FRANCISCO SORNAS NETTO li 12 3.000,00 208 2 01 1 

21 25 JOAO MARIA OSORIO PORTELA li 14 3.000,00 283 2 01 1 

21 25 JOAO DE OLIVEIRA " 15 3.000,00 285 2 01 1 

21 27 26 Elzo da Silva Tobias 1 37 3.000,00 217 2 01 1 

21 27 26 Emidio lngles 1 38 3.000,00 220 2 01 1 

21 31 26 JOAO RAMOS DE OLIVEIRA li 16 3.000,00 218 2 01 2 

21 31 26 JOAO REMIGIO BRACCIALLI " 17 3.000,00 216 2 01 2 

21 27 Eraldo Barosso 1 39 3.000,00 257 2 01 1 

21 27 Euaenio Costa 1 40 3.000,00 255 2 01 1 

21 26 27 JOAO RODRIGUES PRESTES 11 18 3.000,00 258 2 01 2 

21 26' i.7 JOAQUIM AUGUSTO RODRrGUES li 19 3.000,00 256 2 01 2 

21 27 28 Evaldo Weckerlin Neto 1 41 3.000,00 245 2 01 1 

21 29 28 Ewerton Alves de Souza 1 42 3.000,00 248 2 01 1 

21 28 JOAQUIM LUCIO CABRAL li 20 3.000,00 246 2 01 2 

21 28 JOEL HERRERA li 21 3.000,00 249 2 01 2 

21 29 Francisco Manoel da Silva 1 43 3.000,00 269 2 01 1 

21 29 Francisco Martins Pinto dos Santos 1 44 3.000,00 271 2 01 1 



21 32 29 JOEL DA SILVA li 22 

21 32 29 JORGE LUIZ CLARO li 23 

21 29 30 Gelson da Silva 1 45 

21 29 30 GERAULINO FELISMINO BRAGA 1 46 

21 33 30 JOSE DE ALENCAR CAMARGO li 24 

21 33 30 JOSE APARECIDO DOS SANTOS li 25 

21 23 31 Gilberto Sanches Aicci 1 47 

21 23 31 HAROLDO JORGE DE ALMEIDA 1 48 

21 31 JOSE BENEDITO GARCIA li 26 

21 31 JOSfE CARLOS DA COSTA li 27 

21 17 31 OSWALDO AGOSTINHO MANZZON Ili 24 

21 32 JOSE LOURENCO MARTINS NETO li 36 

21 32 JOSE MARIA DOS PASSOS li 37 

21 34 32 JOSE MIGUEL li 38 
·-

21 33 JOSE CRISTINO ALVES li 33 

21 33 JOSE DIOGO li 34 

21 33 JOSE FRANCISCO DE SOUZA li 35 

21 34 JOSE DE OLIVEIRA RESENDE li 39 

21 34 JOSE PEREIRA li 40 

21 32 35 JOSE ROBERTO MAGALHAES li 42 

21 17 35 PEDRO RIOS DE SOUZA Ili 34 

21 32 36 JOSE RODRIGUES ti 43 

21 38 i37 JOSE URSILIO DE SOUZA E SILVA li 44 

3.000,00 273 2 

3.000,00 270 2 

3.000,00 268 2 

3.000,00 265 2 

3.000,00 267 2 

3.000,00 264 2 

3.000,00 278 2 

3.000,00 275 2 

3.000 00 277 2 

3.000,00 274 2 

3.000,00 276 2 

3.000,00 240 2 

3.000,00 242 2 

3.000,00 244 2 

'3.000,00 250 2 

3.000,00 252 2 

3.000,00 254 2 

3.000,00 281 2 

3.000,00 279 2 

3.000,00 221 2 

3.000,00 223 2 

3.000,00 297 2 

3.000,00 237 2 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

1 

1 

1 

1 
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21 38 JOSE VITOR FERNANDES li 45 3.000,00 

303.000.00 

7 GLEBAS ADQUIRIDAS PELA COLNIZ. MADE. CURRIRÁ L TOA 

7 MANOELCAHVESDEANDRADE Ili 5 3.000,00 

7 9 MARCO ANTONIO POLACHINI Ili 7 3.000,00 

7 15 MANOEL PAULO DA FONSECA Ili 6 3.000,00 

7 16 MARGARIDA VALDIRENE ROCHA Ili 8 3.000,00 

12.000,00 

POR VERIFICAR 

ARIOVALDO THEODOSIO V 2.350,00 

EDSON ANTONIO FREIRE V 2.900,00 

JOAO CORREA DE LIMA V 2.900,00 

LOIRTON CASTORINO CORREIA V 2.913,00 

NELSON AIRES DA ROSA V 2.350.00 

DANIEL HILARIO VIII 9 3.000.00 

JOAO PEDRO DE MORAES VIII 4 3.000,00 

JOSE CARLOS DE DEUS VIII 5 3.000,00 

LEONOR PINHEIRO DA SILVA VIII 6 3.000.00 

LUCIANO SOARES DA SILVA VIII 3 3.000,00 

MARTINIANO EPIFANIO DOS SANTOS VIII 7 3.000,00 .. 

MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA VIII 2 ·3,000,00 

NAELSON SOUZA SANTANA VIII 10 3.000.00 

ONICIO ALEIXO FERREIRA VIII 8 3.000.00 --- -

291 2 

330 2 

345 2 

369 2 

375 2 

01 

01 

01 

01 

01 

1 

1 

1 

1 

1 

N 
00 

o o 
~ 
N -



SILVIO BOMDESPACHO SANTOS VIII 

BENEDITO SALVADOR IX 

JORDANO DALLAGNOL IX 
j 

JOSE ALVES CAIXETA IX 

RUBENS TEODORO BATISTA IX 

SEBASTIAO GOULART IX 

UBIRACIR DE OLIVEIRA CAMPOS IX 

VALDECIR VERONEZ IX 

ADEMIR A. MONTEIRO DE ARRUDA X 

ANTONIO CORREA DIAS JUNIOR X 

BALBINO PINTO DE GODOY FILHO X 

JOAO NAZARELO OE CAMPOS X 

TEREZINHA CATARINA DE CAMPOS X 

POR CLASSIFICAR X 

RESUMO 

3 SOPAU 

21 CR ALMEIDA 

7 COLNIZ. MADE. GUARIRÁ L TDA 

POR CLASSIFICAR 

_IQ,TAL GERAL 

1 

3 

14 

9 

10 

13 

11 

3.000,00 

2.999,96 

2.999,37 

2.999,35 

2.999,89 

2.999,67 

2.999,43 

2.999,92 

2.827,26 

2.941,15 

2.734,35 

2.993,89 

2.967,63 

78.874,88 

185.000,00 

303.000,00 

12.000,00 

78.874,88 

578.874,88 

õ 
\.>) 

N 
N 

N 
00 

o o 
rJ'; 

o 
t:t 
N 
~ g. 
a 
e.. 
t:t 

N 
o e 



.-., ....... .. 

ANÁLISE TRANSFERÊNCIA GLEBAS° POR ÚLTIMO COMPF:,;OOR 
. ' 

1 

Lote NOME Transf. Area. . Ng 
. . . . . ... -· ... ~-·-··--·--

2ª 1' Matr. 
! 

SOPAU . í -: - . . ... -·- ....... i---• - --'--

gleba li i 

1 IONE DA SILVA SOUZA 6 18 3.000,00 384 

2 ISMAEL ALVES DA CRUZ 6 15 3.000,00 370 
i 

alebam 
1 

\ 

1 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO Is 3.000,00 325 

2 LUIZ CARLOS CAMARGO BERRIEL 8 5 3.000,00 321 

3 LUIZ GONTIJO 8 3.000,00 340 

4 LUIZ LAURO DA SILVA 8 18 3.000,00 385 

9 MARIA ANGELA DA SILVA 1 14 3.000,00 365 

10 MARIA DA · GAA;A MOREIRA DE 13 117 3.000,00 380 
OLIVEIRA -

11 MARIA SUELI DE OLIVEIRA 13 3:000,00 360 

12 MARlA XAVIER FREIRE 8 20 3.000,00 260 

13 MARTINHO PEREIRA LEAL 8 1 3.000.00 310 

14 MEIRE EUZABETH MATIAR 6 2 3.000,00. 355 

15 MIGUEL MATIAR 6 4 3.000,00 315 

16 MILTON FERREIRA DOS SANTOS 19 3.000,00 336 

Li As --··------ .... "--···- .. 

-··--·- ··--· .. -

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2 01 

2, 01 

2 01 

2 01 . 

2 01 

2 01 

2 01 

Proc . 
·---~·· ......... 

---·-~----. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

"" 00 



17 MOISES MARTINS TOLEDO 19 24 3.000,00 

18 NADIR DE OLIVEIRA 13 125 3.000,00 

19 NENEGILDO COTSA 13 26 3.000,00 

20 NILSON CAVALHEIRO DOS SANTOS 20 27 3.000,00 

21 NIVALDO SERGIO CONTIERO 13 28 3.000,00 

22 ONOFRE VIEIRA DE PAULA 19 29 3.000,00 

23 OSEAS ALVES DE SOUZA 19 30 3.000,00 

26 OSVALDO FRANCISCO DINIZ 19 ..;2 3.0~"),00 

27 OSW ALDO GONCALVES JUNIOR 30 22 3.000,00 

28 OSWALDO PEREIRA LEAL 30 33 3.000,00 

29 OSWALDO SAMPAIO 20 33 3.000,00 

30 PAULO ANTÔNIO BARBOSA 2 32 3.000,00 

31 PAULO CORDEIRO DE CARVALHO 30 32 3.000,00 

32 PEDRO BUENO 30 34 3.000,00 

33 PEDRO JOSE DE SOUZA 30 34 3.000,00 

35 PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS 36 3.000,00 --
36 ROSEMEIRE VERNACHI FERREIRA 36 3.000,00 

37 SALVADOR DE SOUZA MACHADO 37 3.000,00 

38 SAUL TOPIA BORDINOSKI 37 3.000,00 

39 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS 2 38 3.000,00 

40 SEBASTIAO VALDOMIRO DE SOUZA 37 38 3.000,00 

41 SILVIO CARLOS MODENESE 37 35 3.000,00 

42 SILVIO LUIZ MELLO DE CARVALHO 36 3.000,00 

289 2 

284 2 

219 2 

259 2 

247 2 

272 2 

266 2 

234 2 

232 2 

251 2 

253 2 

247 2 

243 2 

282 2 

280 2 

295 2 

298 2 

238 2 

236 2 

292 2 

294 2 

225 2 

299 2 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

1 

1 

2 

2 

2 
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2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 IV 
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43 TARCISIO GONCALO RODRIGUES 36 10 

44 VALDECI JOSE DOS SANTOS 36 10 

45 VALDIR DOS SANTOS BARBADO 35 36 

46 VALDEVINO DOS SANTOS 35 

47 VALDOMIRO SANTOS DE OLIVEIRA 35 

48 VITOR VILAS BOAS 35 37 

49 WILSON CASTORINO LOPES 35 38 

50 WILSON FERREIRA DOS SANTOS 37 

GLEBA IV 

1 NEYLOPES 1 19 

2 JOSE CAVALHEIRO DE MEIRA 1 6 
SOBRINHO 

3 APARECIDO CLAUDINO RAFAEL 1 5 

4 LUIZ COELHO DE SOUZA 1 7 
·' 

5 CARLOS GILBERTO RODRIGUES ALVES 10 8 

6 JOAO MARIA PINTO DOS SANTOS 10 18 

7 JOSE ANTONIO DE SOUZA 10 15 

8 CELSO DE JESUS GEREMIAS 10 9 

9 JAIME CAMARGO 20 ' 16 

10 MAURO CAMARGO 20 14 

11 CARTORINO APARECIDO PACHECO DE 4 17 
FARIA 

12 .JOSE GONCALVES 
.. -... 2 13 

13 JOSE ORIVAL DE ALMEIDA 4 11 --

3.000,00 301 

3.000,00 302 

3.000,00 296 

3.000,00 224 

3.000,00 222 

3.000,00 239 

3.000,00 293 

3.000,00 235 

3.000,00 338 

3.000,00 328 

3.000,00 323 

3.000,00 333 

3.J00,00 343 

3.000,00 387 

3.000,00 372 

3.000,00 349 

3.000,00 377 

3.000,00 367 

3.000,00 382 

3.000,00 358 

3.000,00 353 

2 

2-A 

2 

2 

2 

2 

2-A 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2-A 

2 

01 

014 

01 

01 

01 

01 

052 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IV 
00 



14 DALVOOSCAR 2 1 

15 ANTONIO RIOS ADAMI FILHO 4 2 

16 AMAURI SAUVESUK 4 

17 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 4 9 

CR ALMEIDA .... ! ·- . . ·-· - ·-·-· -- -· . . ···- .. 

GLEBAI 1 

1 ADAIR GONCALVES DE OLIVEIRA 5 7 

3 ADEMIR DAL'EVEDOVE 5 6 

4 ALBERTO ROQUE BONINI 5 
1 

8 AMARILDO JOSE CAETANO 18 8 

29 DARCY REIS DE OLIVEIRA 15 2 

30 DEOMAR WEISS 15 4 

33 DORIVAL JOSÉ DA SILVA 24 7 

46 GERAULINO FELISMINO BRAGA 29 30 

48 HAROLDO JORGE DE ALMEIDA 23 31 

49 HELIO GAUDEDA MACHELEK 23 

10 ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 18 

11 ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA 15 

12 ANTONIO DE JESUS CIZA 15 
•. 

13 ANTONIO LAERTE GUADALINI 16 o 

14 ANTONIO MARQUES 16 9 

15 ANTONIO MARINS NAVARRO 16 

16 ANTONIO PICOLO FILHO 11 16 
-

3.000,00 313 2 

3.000,00 357 2 

3.000,00 318 2 

2.000,00 348 2 

----- .. . .. - ··--. .. .. ... ----- ----- -

3.000,00 332 2 

3.000,00 326 2 

3.000,00 319 2 

3.000,00 339 2 

3.000,00 356 2 

3.000,00 316 2 

3.000,00 329 2 

3.000,00 265 2 

3.000,00 275 2 

3.000,00 304 2 

3.000,00 383 2 

3.000,00 368 2 

3.000,00 371 2 

3.000,00 344 2 

3.uoo,oo 376 2 

3.000,00 373 2 

3.000,00 363 2 

01 

01 

01 

01 

-- . 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

1 

1 

1 

1 

--·-·-·· .. -

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

N 
00 



17 ANTONIO REIS PEREIRA 14 

18 ANTONIO ROBERTO OTTAIANO 14 

19 ANTONIO DOS SANTOS 14 17 

2 ADEMIR BERNADO 5 6 

20 APARECIDO BATISTA MARTINS 22 17 

21 ARCELINO JORGE 22 13 

22 ARGEMIRO DE SOUZA NASCIMENTO 14 13 

23 CARLOS CESAR DOS SANTOS 14 19 

24 CARLOS HASS 11 

25 CARLOS JOSÉ ALLES 11 

26 CARLOS ROBERTO RODRIGUES 16 1 

27 CAEUSA VANDERLEY VONECUAN 16 1 

28 DARCIDECHAN 15 20 

31 DEUSDETH ALVES DE OLIVEIRA 23 .+ 

32 DIRLEI ALVES DOS SANTOS 24 

34 EDINO MIELO 24 

35 EDUARDO JOSE ESTEFANO 24 24 

36 ELSON RUBENS VENENCIO 11 20 

37 ELZO DA SILVA TOBIAS 27 26 

38 EMIDIO INGLES 27 26 

39 ERALDO BARROSO 27 

40 EUGENIO COSTA 27 
-···· 
41 IEVALDO VECKERLIN NETO 27 28 

3.000,00 364 

3.000,00 378 

3.000,00 347 

3.000,00 327 

3.000,00 381 

3.000,00 362 

3.000,00 359 

3.000,00 334 

3.000,00 352 

3.000,00 351 

3.000,00 312 

3.000,00 311 

3.000,00 261 

3.~no,oo 317 

3.000,00 287 

3.000,00 290 

3.000,00 286 

3.000,00 262 

3.000,00 217 

3.000,00 220 

3.000,00 257 

3.000,00 255 

3.000,00 245 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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42 EWERTON ALVES DE SOUZA 29 28 

43 FRANCISCO MANOEL DA SILVA 29 

44 FRANCISCO MARTINS PINTO DOS SANTOS 29 

45 GELSON DA SILVA 29 30 

47 GILBERTO SANTOS RICCI 23 31 

5 ALCEBIADES FELIX MACHADO 5 

50 HERMES ANTONIO SANTA ROSA 23 

6 ALFREDO VIEIRA DA ROSA 18 h9 

7 AMARILDO BARBOSA 18 la 
9 ANGELIM FAGIOLI 18 

1 

GLEBA li 

3 ISRAEL VALMIA MENDES 9 

4 JAIR PEREIRA DE PAULA 9 16 

5 JAIR DOS SANTOS 17 14 

6 JAIRO DE SOUZA 17 

7 JOAO DE ABREU 31 13 

8 JOAO BATISTA MELLO SANTOS 26 11 

9 JOÃO CARLOS CABRAL 26 1 

10 JOAO FAGIOLI 26 2 

11 JOAO FRANCISCO DE SALLES 9 I · 
12 JOAO FRANCISCO SORNAS NETTO 9 24 

13 JOAO MARIA COSTA 9 20 

14 JOAO MARIA OSORIO PORTELA 25 

3.000,00 248 2 

3.000,00 269 2 

3.000,00 271 2 

3.000,00 268 2 

3.000,00 278 2 

3.000,00 322 2 

3.000,00 307 2 

3.000,00 335 2 

3.000,00 342 2 

3.000,00 386 2 

3.000,00 346 2 

3.000,00 374 2 

3.000,00 366 2 

3.000,00 379 2 

3.000,00 361 2 

3.000,00 350 2 

3.000,00 309 2 

3.000,00 354 2 

3.000,00 314 2 

3.000,00 208 2 

3.000,00 263 2 

3.000,00 283 2 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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1 
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15 JOAO DE OLIVEIRA 25 

16 JOAO RAMOS DE OLIVEIRA 31 26 

17 JOAO REMIGIO BRACCIALLI 31 26 

18 JOAO RODRIGUES PRESTES 26 27 

19 JOAQUIM AUGUSTO RODRIGUES 26 27 

20 JOAQUIM LUCIO CABRAL 28 

21 JOEL HERREAA 28 

22 JOEL DA SILVA 32 29 

23 JORGE LUIZ CLARO 32 29 

24 JOSE DE ALENCAR CAMARGO 33 30 

25 JOSE APARECIDO DOS SANTOS 33 30 

26 JOSE BENEDITO GARCIA 31 

27 JOSíE CARLOS DA COSTA 31 

28 JOSE CARLOS OLEINIK 25 23 

29 JOSE CARLOS SISMEIRO DIAS 25 23 

30 JOSE CASTORINO DOS SANTOS 9 10 

31 JOSE CAVALHEIRO DOS SANTOS 22 

32 JOSE CLAUDINEIS PAULO 22 

33 JOSE CRISTINO ALVES 33 

34 JOSEDIOGO 33 

35 JOSE FRANCISCO DE SOUZA 33 

36. JOSE LOURENCO MARTINS NETO 32 

37 JOSE MARIA DOS PASSOS 32 

3.000,00 285 2 

3.000,00 218 2 

3.000,00 216 2 

3.000,00 258 2 

3.000,00 256 2 

3.000,00 246 2 

3.000,00 249 2 

3.000,00 273 2 

3.000,00 270 2 

3.000,00 267 2 

3.000,00 264 2 

3.000,00 2n 2 

3.000,00 274 2 

3.000,00 305 2 

3.000,00 308 2 

3.000,00 300 2 

3.000,00 233 2 

3.000,00 231 2 

3.000,00 250 2 

3.000,00 252 2 

3.000,00 254 2 

3.000,00 240 2 

3.000,00 242 2 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

N 
00 



~3_8~~J~O~S~E_M~l~G_U~EL'------~~~----~+3_4 __ ~~--~43~.0~00~,0_0~~~2_44~-r-2~-r-º-1--~1~--i 
39 JOSE DE OLIVEIRA RESENDE 34 3.000,00 281 2 01 2 

40 JOSE PEREIRA 34 3.000,00 279 2 01 2 

41 JOSE RAIMUNDO DA SILVA 34 10 3.000,00 303 2 01 1 

42 JOSE ROBERTO MAGALHAES 32 35 3.000,00 221 2 01 2 

43 JOSE RODRIGUES 32 36 3.000,00 297 2 01 1 

44 JOSE URSILIO DE SOUZA E SILVA 38 37 3.000,00 237 2 01 2 

45 JOSE VITOR FERNANDES 38 3.000,00 291 2 01 1 

46 JOSUEL FRANCISCO COSTA 38 6 3.000,00 324 2 01 1 

47 i..AERTE ANTONIO DIAS 38 5 3.000,00 320 2 01 1 

48 LAURO JESUS DA SILVA 28 8 3.000,00 341 2 01 1 

49 LUCIA HELENA GAUNA FERRI 28 19 3.000,00 337 2 01 1 

50 LUCIO LOURENCO RIBEIRO 28 7 3.000,00 331 2 01 1 

GLEBA Ili 

24 OSWALDO AGOSTINHO MANZZON 17 31 3.000,00 276 2 01 1 

25 OSWALDO CUNHA FILHO 17 23 3.000,00 306 2 01 1 

34 PEDRO RIOS DE SOUZA 17 35 3.000,00 223 2 01 2 

EMPRESAS DIVERSAS .. -- ·-·-·-· ·-· . -· ·--. . 
! 

GLEBA Ili 

5 MANOEL CAHVES DE ANDRADE 7 3.000,00 330 2 01 1 

6 MANOEL PAULO DA FONSECA 7 15 3.000,00 369 2 01 1 

7 MARCO ANTONIO POLACHINI 7 9 3.000,00 345 2 01 1 

8 MARGARIDA VALDIRENE ROCHA 7 16 3.000,00 375 2 01 1 

o 
e 
w 
w 
o 

tv 
00 



---- ------·---- - . -- .. ----- -··---·-. ·-

POR VERIFICAR 
·-·-·-·-----·-----·- ... -··-·····-------·-----·-----------------·--···---- ··----·· -··-- -

GLEBA V 

ARIOVALDO THEODOSIO 

EDSON ANTONIO FREIRE 

JOAO CORREA DE LIMA 

LOIRTON CASTORINO CORREIA 

NELSON AIRES DA ROSA 

GLEBA VIII 

1 SILVIO BOMDESPACHO SANTOS 

2 MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA 

3 LUCIANO SOARES DA SILVA 

4 JOAO PEDRO DE MORAES 

5 JOSE CARLOS DE DEUS 

6 LEONOR PINHEIRO DA SILVA 

7 MARTINIANO EPIFANIO DOS SANTOS 

8 ONICIO ALEIXO FERREIRA 

9 DANIEL HILARIO 

10 NAELSON SOUZA SANTANA 

GLEBA IX 

3 BENEDITO SALVADOR 

9 RUBENS TEODORO BATISTA 

10 SEBASTIAO GOULART 

11 VALDECIR VERONEZ 

-·----

~ ~1= ~~==. =-~--·-····· ····--· 

2.350,00 

2.900,00 

2.900,00 

2.913,00 

2.350,00 .. 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 
1 

1 

2.999,96 

2.999,89 

2.999,67 

2.999,92 

-----

-----· -----·· ----··---

IV 
00 

o o 
\>) 
\>) -



13 UBIRACIR DE OLIVEIRA CAMPOS 

14 JORDANO DALLAGNOL 

JOSE ALVES CAIXETA 

GLEBA X 
-·. . - . -· .. ·-·---. ···-· .. --··- ..... ·-

ADEMIR A. MONTEIRO DE ARRUDA 

ANTONIO CORREA DIAS JUNIOR 

BALBINO PINTO DE GODOY FILHO 

JOAO NAZARELO DE CAMPOS 

TEREZINHA CATARINA OE CAMPOS 

··-- . .. ·---·--··· ·-···----- - ... ···-·· ·- -· --· -- -
___________ ,_. --- -· ·- -· ···--··· - -- .... 

flEL!\Çi\O .Ç9\A~RN>OR.ES '. ()Rr!;:M rOfl. GLE;:IJA ..... --- - -

--------------- ---··--------· -···---- .. ·-- ... -- ·-·-. - ------ -·-------- -- -- -· -

SÃO TOME - GLEBA 1 - . --- - - ------- ··------- --------·- -··- ---·- ·----···--·--- ~-· ···- - ---·--·---·--·--· .. 

NOME Lote Are a N~ Matrícula 

·------·----···---~-- ----·---------·-- ----··· ·---------· -----· ------- ··-·-·· 

ADAIR GONCALVES OE 1 3.000,00 332 
OLIVEIRA 

ADEMIR BERNADO 2 3.000,00 327 

ADEMIR DAL'EVEDOVE 3 3.000,00 326 

ALBERTO ROQUE BONINI 4 3.000,00 319 

2.999,43 

2.999,37 

2.999,35 

--· .. - - ---· . - ···-----··· - . ---· ----- - -------- ·-------· 

2.827,26 

2.941,15 

2.734,35 

2.993,89 

2.967,63 

-- .. -------···-·- -·--· - --·· .. -·--- --·· - ----··· 

j -- r r -·r--- ·- ----

- --- - - --- ----. -· ------ -------- ,__ ____ 
1 

------ -- - .. ----------

Li Fls Procurado- Transferências 
ra 

. -----·-·-· -- ·--.. - . -· -·-

1ª 2ª 

1 

2 01 1 7 5 

2 01 1 6 5 

2 01 1 6 5 

2 01 1 5 

···-- ... 

--···--·----- --·-

r· -. --- ··- - --

-· ------

3ª 

21 

21 

21 

21 

e 
e 
w 
w 
IV 

IV 
00 

o 
'" N g 
5-..., 
o 
e.. 
" 
IV 
e 
o 



ALCEBIAOES FELIX MACHADO 5 3.000,00 322 2 

ALFREDO VIEIRA DA ROSA 6 3.000,00 335 2 

Amarildo Barbosa 7 3.000 00 342 2 

AMARILOO JOSE CAETANO 8 3.000,00 339 2 

ANGELIM FAGIOLI 9 3.000,00 386 2 

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 10 3.000,00 383 2 

ANTONIO DE JESUS CIZA 12 3.000,00 371 2 

Antonio Dias de Oliveira 11 3.00000 368 2 

ANTONIO DOS SANTOS 19 3.000,00 347 2 

ANTONIO LAERTE GUADALINI 13 3.000,00 344 2 

ANTONIO MARINS NAVARRO 15 3.000,00 373 2 

Antonio Marques 14 3.000,00 376 2 

ANTONIO PICOLO FILHO 16 3.000,00 363 2 

ANTONIO REIS PEREIRA 17 3.00000 364 2 

ANTONIO ROBERTO OTT AIANO 18 3.000.00 378 2 

Aoarecido Batista Martins 20 3.000,00 381 2 

ARCELINO JORGE 21 3.000,00 362 2 

Argemiro de Souza do Nasci- 22 3.000,00 359 2 
mento 

Carlos Cesar dos Santos 23 3.000 00 334 2 
,. 

Carlos Hass 24 3.000,00 352 2 

Canos Jose Alies 25 3.00000 351 2 

Carlos Roberto Rodriaues 26 3.000,00 312 2 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

01 1 

o·. 1 

01 1 

01 1 

5 

19 

8 

e 
18 

18 

15 

15 

17 

9 

16 

9 

16 

14 

14 

17 

13 

13 

19 

11 

11 

1 

18 

18 

18 

14 

16 

16 

11 

22 

22 

14 

14 

16 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 
N 
00 



Creusa Wanderlev Voneclian 27 3.000,00 311 2 

Darci Dechan 28 3.000,00 261 2 

Darcy Reis de Olh.reira 29 3.000,00 356 2 

Deomar Weiss 30 3.000,00 316 ·2 

Deusdeth Alves de Oliveira 31 3.000,00 317 2 

Dirlei Aires dos Santos 32 3.000,00 287 2 

Derivai Jose da Silva 33 3.000,00 329 2 

Edino Mielo 34 3.000,00 290 2 

Eduardo José Stefano 35 3.000,00 286 2 

Elson Rubens Venencio 36 3.000,00 262 2 

Elzo da Silva Tobias 37 3.000,00 217 2 

Emidio lngles 38 3.000,00 220 2 

Eraldo Barosso 39 3.000,00 257 2 

Euaenio Costa 40 3.000,00 255 2 

Evaldo Weckerlin Neto 41 3.000,00 245 2 

Ewerton Alves de Souza 42 3.000,00 248 2 

Francisco Manoel da Silva 43 3.000,00 269 2 

Francisco Martins Pinto dos San- 44 3.000,00 271 2 
tos 

Gelson da Silva 45 3.000,00 268 2 

GERAULINO FEUSMINO 46 3.000,00 265 2 
BRAGA 

Gilberto Sanches Ricci 47 3.000,00 278 2 

HAROLDO JORGE DE ALMEIDA 48 3.000,00 275 2 

01 1 1 

01 1 20 

01 1 2 

01 1 4 

01 1 4 

01 1 24 

01 1 7 

01 1 24 

01 1 24 

01 1 20 

01 1 26 

01 1 26 

01 1 27 

01 1 27 

01 1 28 

01 1 28 

01 1 29 

01 1 29 

01 1 30 

01 1 30 

01 , 31 

01 1 31 

16 

15 

15 

15 

23 

24 

24 

11 

27 

27 

27 

29 

29 

29 

23 

23 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

N 
00 



HELIO GAUDEDA MACHELEK 49 3.000,00 304 1 

HERMES ANTONIO SANTA 50 3.000,00 307 
ROSA 

1?Q.()()O,OO 1 ------···------- ----· ·- - . - - . ·- ..... -- .... -· 
' 

SÃO TOME - GLEBA 11 

NOME Lote Área Nº Matrícula 

----·--- -- ·-- ·--- -·-----·· - - ···--· . ·--· . ..... 

IONE DA SILVA SOUZA 1 3.000,00 384 

ISMAEL ALVES DA CRUZ 2 3.000,00 370 

ISRAEL VALMIR MENDES 3 3.000,00 346 

JAIR PEREIRA DE PAULA 4 3.000,00 374 

JAIR DOS SANTOS 3 3.000,00 366 

JAIRO DE SOUZA 6 3.000,00 379 

JOAO DE ABREU 7 3.000,00 361 

JOAO BATISTA MELLO SANTOS 8 3.000,00 350 

JAO CARLOS CABRAL 9 3.000,00 309 

JOAO FAGIOLI 10 3.000,00 354 

JOAO FRANCISCO DE SALLES 11 3.000,00 314 

JOAO FRANCISCO SORNAS 12 3.000,00 208 
NETTO 

JOAO MARIA COSTA 13 3.000,00 263 

JOAO MARIA OSORIO 14 3.000,00 283 
PORTELA 

:.. 01 1 

2 01· 1 . 

Li Fls Procurado-
ra . ... - ·-·· . ..... ·--- ----

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 2 

2 01 1 

23 

23 

Transferências 

1ª 2ª 

18 6 

15 6 

9 

16 9 

14 17 

17 

13 31 

11 26 

1 26 

2 26 

4 9 

24 9 

20 9 

25 

21 

21 

3@ 

3 

3 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 IV 
00 



JOAO DE OLIVEIRA 15 3.000,00 285 

JOAO RAMOS DE OLIVEIRA 16 3.000,00 218 

JOAO REMIGIO BRACCIALLI 17 3.000,00 216 

JOAO RODRIGUES PRESTES 18 3.000,00 258 

JOAQUIM AUGUSTO 19 3.000,00 256 
RODRIGUES 

JOAQUIM LUCIO CABRAL 20 3.000,00 246 

JOEL HERRERA 21 3.000,00 249 

JOEL DA SILVA 22 3.000,00 273 

JORGE LUIZ CLARO 23 3.000,00 270 

JOSE DE ALENCAR CAMARGO 24 3.000,00 267 

JOSE APARECIDO DOS 25 3.000,00 264 
SANTOS 

JOSE BENEDITO GARCIA 26 3.000,00 2n 

JOS[E CARLOS DA COSTA 27 3.000,00 274 

JOSE CARLOS OLEINIK 28 3.000,00 305 
[ 

JOSE CARLOS SISMEIRO DIAS 29 3.000,00 308 

JOSE CASTORINO DOS 30 3.000,00 300 
SANTOS 

JOSE CAVALHEIRO DOS 31 3.000,00 233 
SANTOS 

JOSE CLAUDINEIS PAULO 32 3.000,00 231 

JOSE CRISTINO Al VES 33 3.000,00 250 

JOSE DIOGO 34 3.000,00 252 

2 01 1 

2 01 2 

2 01 2 

2 01 2 

2 01 2 

2 01 2 

í2 01 . 2 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 2 

2 01 2 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 2 

2 01 2 

2 01 2 

2 01 2 

25 

26 31 

26 31 

27 26 

27 26 

28 

28 

29 32 

29 32 

30 33 

30 33 

31 

31 

23 25 

23 25 

10 9 

22 

22 

33 

33 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 
' 
21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

tv 
00 

tv 
e 
e 



JOSE FRANCISCO DE SOUZA 35 3.000,00 254 

JOSE LOURENCO MARTINS 36 3.000,00 240 
NETO 

JOSE MARIA DOS PASSOS 37 3.000,00 242 

JOSE MIGUEL 38 3.000,00 244 

JOSE DE OLIVEIRA RESENDE 39 3.000,00 281 

JOSE PEREIRA 40 3.000,00 279 

JOSE RAIMUNDO DA SILVA 41 3.000,00 303 

JOSE ROBERTO MAGALHAES 42 3.000,00 221 

JOSE RODRIGUES 43 3.000,00 297 

JOSE URSILIO DE SOUZA E44 3.000,00 237 
SILVA 

JOSE VITOR FERNANDES 45 3.000,00 291 

JOSUEL FRANCISCO COSTA 46 3.000,00 324 

LAERTE ANTONIO DIAS 47 3.000,00 320 

LAURO JESUS DA SILVA 48 3.000.00 341 

LUCIA HELENA GALINA FERRI 49 3.000,00 337 

LUCIO LOURENCO RIBEIRO 50 3.000,00 331 

. - - . ·-·· - ····· ..... ·-. . 
1§~.c;>ºo_,_oq .. 

SÃO TOME- GLEBA Ili 

NOME Lote Área Nº Matrícula 

···-- . ·--. --·-· -··-·- - . • 1-. - -·· ... ··- ··- ---···--· --- ... ····- . ····- - .. 

' 

LUIZ ANTONIO OE CARVALHO 1 3.000,00 325 
- -

2 01 2 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 2 

2 01 2 

2 01 1 

2 01 2 

2 01 1 

2 01 2 

? 01 1 ,,;-

2 ot • 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

- . . .. . . . - .. -

Li Fls Procurado-
ra ·- . - . ····-··· ·-·-- --·---·---

2 01 1 

33 

32 

32 

32 34 

34 

34 

10 34 

35 32 

36 32 

37 38 

38 

6 38 

5 38 

8 28 

19 28 

7 28 

. - ·-----·· ..... ·---- -·· 

Transferências 

11 ~ 

6 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

3@ 

3 

···-··· 

N 
00 



LUIZ CARLOS CAMARG02 3.000,00 321 
BERAIEL 

LUIZ GONTIJO 3 3.000,00 340 

LUIZ LAURO DA SILVA ·• 4 3.000,00 385 

MANOEL CAHVES DE 5 3.000,00 330 
ANDRADE 

MANOEL PAULO DA FONSECA 6 3.000,00 369 

MARCO ANTONIO POLACHtNI 7 3.000,00 345 

MARGARIDA VALDIRENE 8 3.000,00 375 
ROCHA 

MARIA ANGELA DA SILVA 9 3.000,00 365 

MARIA DA GRA;A MOREIRA DE 10 3.000,00 380 
OLIVEI 

MARIA SUELI DE OLIVEIRA 11 3.000,00 360 

MARIA XAVIER FREIRE 12 3.000,00 260 

MARTINHO PEREIRA LEAL 13 3.000,00 310 

MEIRE ELIZABETH MA TT AR 14 3.000,00 355 

MIGUEL MATTAR 15 3.000,00 315 

MILTON FERREIRA DOS 16 3.000,00 336 
SANTOS 

MOISES MARTINS TOLEDO 17 3.000,00 289 

NADIR DE OLIVEIRA 18 3.000,00 284 

NENEGILDO COTSA 19 3.000,00 219 

NILSON CAVALHEIRO DOS 20 3.000,00 259 
SANTOS 

j2 01 1 

' 
2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

12 01 1 
! 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 2 

2 01 2 

5 

e 
18 

7 

15 

9 

16 

14 

17 

13 

20 

1 

2 

4 

19 

24 

25 

26 

27 

8 

8 

7 

7 

7 

1 

13 

8 

8 

6 

6 

19 

13 

13 

20 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

o 
o ..... ..... 
00 



NIVALDO SERGIO CONTIERO 21 3.000,00 247 2 

ONOFRE VIEIRA OE PAULA 22 3.000,00 272 2 

OSEAS ALVES DE SOUZA 23 3.000,00 266 2 

OSWALDO AGOSTINHO 24 3.000,00 276 2 
MANZZON 

OSWALDO CUNHA FILHO 25 3.000,00 306 2 

OSVALDO FRANCISCO DINIZ 26 3.000,00 234 2 

OSWALDO GONCALVES 27 3.000,00 232 2 
JUNIOR 

OSWALDO PEREIRA LEAL 28 3.000,00 251 2 

OSWALOO SAMPAIO 29 3.000,00 253 2 

PAULO ANTÔNIO BARBOSA 30 3.000,00 247 2 

PAULO CORDEIRO DE 31 3.000,00 243 2 
CARVALHO 

PEDRO BUENO 32 3.000,00 282 2 

PEDRO JOSE DE SOUZA 33 3.000,00 280 2 

PEDRO RIOS DE SOUZA 34 3.000 00 223 2 

PEDRO RODRIGUES DOS 35 3.000,00 295 2 
SANTOS 

ROSEMEIRE VERNACHI 36 3.000,00 298 2 
FERREIRA 

SALVADOR DE SOUZA 37 3.000,00 238 2 
MACHADO 

SAUL TOPIA BORDINOSKI 38 3.000,00 236 2 

SEBASTIAO ALVES DOS 39 3.000,00 292 2 

01 2 

01 1 

01 2 

01 1 

01 1 

01 2 

01 2 

01 2 

01 2 

01 1 

01 1 

01 2 

01 2 

01 2 

01 1 

01 1 

01 2 

01 2 

01 1 

28 13 

29 19 

30 19 

31 17 

23 17 

22 19 

22 30 

33 30 

33 20 

32 2 

32 30 

34 30 

34 30 

35 17 

36 

36 

37 

37 

38 2 

3 

3 

3 

21 

21 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

21 

3 

3 

3 

3 

3 
N 
00 



SANTOS 

SEBASTIAO VALDOMIRO DE 40 3.000,00 294 
SOUZA 

SILVIO CARLOS MODENESE 41 3.000,00 225 

SILVIO LUIZ MELLO DE 42 3.000,00 299 
CARVALHO 

TARCISIO GONCALO 43 3.000,00 301 
RODRIGUES 

VALDECI JOSE DOS SANTOS 44 3.000,00 302 

VALDIR DC3 SANTOS 45 3.000,00 296 
BARBADO 

VALDEVINO DOS SANTOS 46 3.000,00 224 

VALDOMIAO SANTOS DE 47 3.000,00 222 
OLIVEIRA 

VITOR VILAS BOAS 48 3.000,00 239 

WILSON CASTORINO LOPES 49 3.000,00 293 

WILSON FERREIRA DOS 50 3.000,00 235 
SANTOS 

-·-- --- ·-·----· -··- ·-·--· - - ·- -- .... ... ···--·- .. ..... 1 ~q:ººº·ºº- . - - -~-··· . . ·-

SÃO TOME - GLEBA IV 

NOME Lote Área Nº Matricula 

-- ------ --· - . . . - --· --- .. --·. .. . ·-- ·--- -- ------ --· ----- .. 

AMAURI SAUVESUK 16 3.000,00 318 

ANTONIO RIOS ADAM! FILHO 15 3.000,00 357 

APARECIDO CLAUOINO 3 3.000,00 323 

. 
2 01 1 

1 ,2 01 2 

2 01 1 

2 01 1 

2-A 014 1 

2 01 1 

2 01 2 

2 01 2 

2 01 2 

2-A 052 1 

2 01 2 

·--- ·- - --- - ····---· .... ------

Li Fls Procurado-
ra ---··-- - -- . --------~----

2 01 1 

2 01 1 
-

2 01 1 

38 37 

35 37 

36 

10 36 

10 36 

36 35 

35 

35 

37 35 

38 35 

37 

-------·--- ... ·-··--·-----

Transferências 

1ª 2ª 

4 

2 4 

5 1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

-- --- ---·- - ·- . 

1 

3ª 

3 

3 

3 

o 
o 
"' -"" o 

N 
00 



RAFAEL 

CARLOS ALBERTO DE 17 2.000,00 348 
ALMEIDA 

CARLOS GILBERTO 5 3.000,00 343 
RODRIGUES ALVES 

CARTORINO APARECIDO 11 3.000,00 382 
PACHECO DE FARIA 

CELSO DE JESUS GEREMIAS 8 3.000,00 349 

DALVOOSCAR 14 3.000,00 313 

JAIME CAMARGO 9 3.000,00 377 

JOAO MARIA PINTO DOS 6 3.000,00 387 
SANTOS 

JOSE ANTONIO DE SOUZA 7 3.000,00 372 

JOSE CAVALHEIRO DE MEIRA 2 3.000,00 328 
SOBRINHO 

JOSE GONCALVES 12 3.000,00 358 

JOSE ORIVAL DE ALMEfDA 13 3.000,00 353 

LUIZ COELHO OE SOUZA 4 3.000,00 333 

MAURO CAMARGO 10 3.000,00 367 

NEYLOPES 1 3.000,00 338 

- - . . . . ----······· -· - -- . . . . ~Q.()Q<l,Q(). -·- . 

SÃO TOME - GLEBA V 

NOME Lote Área Ne Matrfcula 

. ·- ·-·--·· ---· ..... ---· -· --··--·--· . ·- . ... ···-------- .. . - ........ - . --

.Ar 

... -- ,.. 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

,., 01 1 

2 01. , 
2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2-A 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 1 

2 01 , 
! 
1 

.. . -·-· - . -·- ... 
1 

Li Fls Procurado-
ra .... ·-· ···-·· ·-. -· 

9 4 

8 10 

17 4 

9 10 

1 2 

16 20 

18 10 

15 10 

6 1 

13 2 

11 4 

7 1 

14 20 

19 1 

.. ·-·· ·----. - . - ········ . .... 

Transferências 

1" 2' 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

- ·-

31 
N 
00 

o o 
!.» 
~ -



ARIOVALDO THEODOSIO 2.350,00 

EDSON ANTONIO FREIRE 2.900,00 

JOAO CORREA DE LIMA 2.900,00 

LOIRTON CASTORINO CORREIA 2.913,00 

NELSON AIRES DA ROSA 2.350,00 

13.413,00 -- ··-· -·----- - - -------·······------·· 

SÃO TOME - GLEBA VIII 

NOME Lote Área 

-·- .. ·- .... . ·- ··---. -- ·- .. ·- -

DANIEL HILARIO 9 3.000,00 

JOAO PEDRO DE MORAES 4 3.000,00 

JOSE CARLOS DE DEUS 5 3.000,00 

LEONOR PINHEIRO DA SILVA 6 3.000,00 

LUCIANO SOARES DA SILVA 3 3.000,00 

MARTINIANO EPIFANIO DOS 7 3.000,00 
SANTOS 

MIGUEL ARCANJO DE 2 3.000,00 
OLIVEIRA 

NAELSON SOUZA SANTANA 10 3.000,00 

ONICIO ALEIXO FERREIRA 8 3.000,00 

SILVIO BOMDESPACHO 1 3.000,00 
SANTOS 

------
_______ 30.000!00 
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- . ---·-------------··· -·- -· ···- ··-··-- -·-. - -· ,...------- ··-----~-·- ... ·---·- ----~---·-·--

SÃO TOME - GLEBA IX 

NOME Lote Área Nº Matrícula Li 

---··--··-- -···---- --- - . . . ~·· ... - . - ··-· ··- -- -- --··- --· ---· ........ - ···-·--··· - -

BENEDITO SALVADOR 3 2.999,96 048 

JORDANO DALLAGNOL 14 2.999,37 22.843 LV. 2-B 047 

JOSE ALVES CAIXETA 2.999,35 040 

RUBENS TEODORO BATISTA 9 2.999,89 048 

SEBASTIAO GOULART 10 2.999,67 048 

UBIRACIR DE OLIVEIRA 13 2.999,43 22.843 LV. 2- 047 
1 

CAMPOS 

VALDECIAVERONEZ 11 2.999,92 048 

- -· ·------ -··----· ·-··--·-·-·· - . - -· .. . - . -·-- ?º·.9-~?,_5~--- .. --· . . -·. ···- . ·----·--· 

SÃO TOME - GLEBA X 

NOME Lote Área N!! Matrícula Li 

------- --------·---·---- ---· .. --···- ··--··--. ------- ---·--·· .. ·-··- ·----- -·· --- -----

ADEMIR A. MONTEIRO OE ARRUDA 2.827,26 19.908 - LV. 2- 048 

ANTONIO CORAEA DIAS JUNIOR 2.941, 15 19.908 - LV. 2- 048 

BALBINO PINTO DE GODOY FILHO 2.734,35 19.908- LV. 2-,,'.)48 

JOAO NAZARELO OE CAMPOS 2.993,89 19.908 - LV. 2- 048 

TEREZINHA CATARINA DE CAMPOS 2.967,63 19.908 - LV. 2- 048 

-·----- ----·----·---- -_____________ L_ ____ _1~-'.~~2~----·-·- --- .. - - -- --- --- t_. _____ 

1 
1 
1 

Fls Procurado-
ra 

057 

066 

081 

055 

056 

063 

054 

--·--- .. . -----··-----------

Fls Procurado-
ra --· 

069 

068 

073 

Oi4 

072 

-·-·- .. ·-··--------·-

-·1·· ·- ... -·--·-

Transferências 

1!! 2!! 

---

Transferências 

1 !! 2ª 

·------ -· ·----· 

i----- - .. 1 
1 

' 

3!! 

-

' . ·---·--- -·--

3!! 

·- ·------ . ·-
N 
00 



00344 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Dezembro de 2001 

ANÁLISE GERAL 

ANÁLISE DAS INVESTIGAÇÕES 
E DOS FATOS APURADOS 

1. Introdução 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito desti
na-se a investigar a ocupação de terras públicas na 
Amazônia, em decorrência das constantes denúncias 
en volvendo terras grila das na região. O fato que de sen
ca de oua inicia tiva parlamentarfoia reportagem da re
vis ta VEJA de 13dejane iro de 1999(0maiorlatifúndio 
do mundo), sobreosestratagemasutilizadosemfavor 
da empreiteira C .R. Almeida, mas evidentemente o as
co poda CPI não se restrin gea este caso es pacífico, se
não que se estende ao exame de outros casos e mo da
lidades de ocupação ilegal de terras, de modo adi ag -
nos ticaram pia mente o problema e estar apta a lhe su
ge rirremédioseficazes. 

Inúmeras foram as irregularidadesapuradasnas 
investigações estaduais e outras,decarátergenérico, 
no que tange à ocupação de terras públicas. 

Pode mos dizer, em linhasge ra is, queaocu pação 
deterraspúblicassedá emduasgrandesmodalidades 
que chamaremos de "ocupação eco nô mica" e "ocupa
ção jurídica". 

Aocu pa ção econômica se verifica comoapossa
men tofí sicoda terra pública ea expio ração de seus re
cursosnaturais. 

Podetercaráterprovisóriooupermanente. Exem
plodeocupaçãoprovisóriaéainvasãodeflorestapúbli
capara caça, pararetiradademade ira. Permanente éa 
derrubadadamesmaflorestaparaaproveitamentoagrí
cola. 

Aocupaçãoeconômicadeterrasdevolutasépas
síveldelegitimação,atendidosrequisitoslegaisaserem 
tratadosadiante. 

A ocupação eco nô mica das de ma is terras pú bli
cas ru ra isnãosãolegitimá veis. O invasordeveserreti
radocomaaplicaçãodosremédiospossessóriosedas 
cominaçõespenaispertinentes. 

A ocupação ju rf dica se dá pela obtenção de tftu lo 
de posse ou de domínio, originariamentereconhecido 
pelo Poder Público. Se o título é regular, trata-se de 
transferêncialegítimadaterradodomfniopúblicoparao 
priva do, e não há providên ciaa se to mar. 

Se há ir re gu la ri da de, abre-se am pio espectro de 
possibilidades, entre as quais se si tua a grilagem, mo
da lidaderesponsá velpelagrandepartedaapropriação 
in de vi da de terras públicas, cujas medi das de combate 
serãoprofundamenteanalisadasnesterelatório. 

Porquedevidamentedelimitadaseregistradas,as 
terraspúblicasdominiaisafetadasaumadestinaçãoes
pecífica, como as terras indígenas e as unidades de 
conservaçãoambientalpúblicas,dificilmentesãoobjeto 
de apropriaçãojurídica.Nelas, predomina a ocupação 
econômica. 

As terras devolutas são o grande alvo da apropria
ção indevida, tantofísicacomoju rfdica. 

Aocu pação jurídica irre gu laréca paz de abarcar 
imensas áreas numa só negociata, enquanto que a 
ocupaçãoeconômicacaminhadeacordocomaspossi
bilidadesdeexploraçãodoinvasor. 

Abordaremos, primeiro, a ocupação jurídicairre
gu lar de terras públicas, seus com pie xos ins tru men tos, 
comên ta se naaná li seda destina çãodeterrasde vo lu
tas; aofi nal, tra tarmosda ocupação eco nô mica de ter
raspú blicasafetadasàdestinaçãoespecífica,emespe
ci ai as terras in dí ge nas e de preservação am bi en tal. 

Antes, porém, para con tex tu a li zaro tema, há que 
fazerumescorçohistóricosobreagrilagemeaatuação 
do INCRA na Amazônia. 

2. Histórico do combate à grilagem na 
Amazônia 

A grilagem de terras na Amazônia é tão notória 
quantoantiga. Última frontei rado País, ainda pouco po
voada, a Amazôniaoferece espaços, distâncias e difi
culdades de comunicação que incentivaramasilegali
dadesfundiárias de todo tipo. A volubilidadedaspolíti
casgovernamenta is para a regiãotambémexerceupa
pelimportantenessesentido. 

No Estado do Amazonas, estima-se que 55 mi
lhões de hectares, de um to tal de 157 mi lhões, ou seja, 
cerca de um terço do território do Esta do, está sendo 
grilado. No Pará, cerca de 12milhõesdehecta resjáteri
amsidogruados. Emnívelnacional, agri lagemdeve ul
trapassar, com facilidade, a soma de 100 milhões de 
hectares. 

A desorganização fundiária inibe investimentos 
consistentesedu radou rosemdetri mentododesenvol
vimento da Amazônia. Este prejuízo supera imensa
menteoseventua iscustosdas iniciativascorretivasque 
se impõem desde há mui to. 

Acimadestaconveniênciaeconômica,prevalece 
o impulso de esta be le ci manto do Esta do de Direi to de 
fato, exigência legítima da sociedade bra sile i raaqueo 
Legisla tivodevedareco. 

E o Legislativo tem cumpri do esta função. 

Em 1976-77 a CPI doSistemaFundiá rio(Reso lu
ção nº 23176), da Câmara dos Deputa dos, abordou di
versosas pectoscomunsaosob jetivosdesta Comissão. 
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Comissão Par1amentar de Inquérito destinada 
exatamente a investigar a de nún eia publica da pela re
vista Veja,acimareferida,foidesenvolvidapelacolenda 
Assembléia Legisla tiva do Pará (CPI da grilagem, ins ti
tu r da pelo Reque rimento285/99), soba relato riadono
breDeputadoCláudioAlme ida.Seu relatórioapresenta 
conclusõesfundamentaisparaasfinalidadesdestaCo
missão. 

Refira-se, porúltimo,aCPlcriadapela Resolução 
nº19/99,daAssembléialegislativadoEstadode Ro ra i
ma, que se dedicou a investigaraaquisiçãodeterras, 
naquele Estado, por uma organização não-govema
men talde quefa zem parteas socia doses tran ge i ros. 

A omissão do Poder Executivo no controle da 
apropriação de grandes áreas na Amazônia pode ser 
mensurada cotejando a tabela apresentada a seguir, 
que lista as autorizações, emiti das pelo Se na do Fede
ral, para ali e nação de áreas acima do li mi te cons ti tu ci
o nal de 3 mil hec ta res, entre 1971 a 1987: 

ALIENAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA 

Proc. N" Beneficiário Extensão Municlpio UF 

PRS 05171 Prefeitura Munici- 3.554 ha Juruti PA 
paldeJuruli 

PRS 75173 Cia. Maranhense 2.100.000 Centro- MA 
de Colonização Oeste do 

Maranhão 

PRS 36174 Cia. Agropecuária 65.328ha Mun. de PA 
Rio Al8guaia Paragominas 

OFS 18175 Cia. Vale do Rio 412.200 ha Marabá PA 
Doce· ~MSA 

PRS 157m INCRA 591.792 ha Roraima AR 

PRS 61n9 Construtora An· 400.000ha São Félix do PA 
drade Gutierrez Xingu 
S.A. 

PRS 158179 Reflorestadora 15.000ha Zona Franca AM 
Rio Branquinho Manaus 
Ltda. 

PRS 145/80 Antonio Miranda 2.910 ha Acará PA 
de Oliveira 2.976 ha Acará PA 
Francisco Miranda 2.214 ha Acará PA Cruz· 

Rubens Francisco 
2.998 ha Acará PA 

Miranda ela Silva 2.976 ha Acará PA 

José Miranda 2.996 ha Acará PA 
Cruz 3.000na Acará PA 
Vicente Miranda 3.000ha Acará PA 
Cruz 

2.915 ha Acará PA 

Artur Rodrigues 3.000 ha Acará PA 
da Silva 2.986 ha Acará PA 
Francisco Miranda 
de Oliveira 

Osva~o Miranda 
Cruz 

José dos Reis Lo-
pesda Rocha 

Joaquim Miranda 
Cruz 

Pedro Miranda de 
Oliveira 

PRS 28/81 Agropecuária Es- 15.000 ha Zona Franca AM 
teio S/A Manaus 

PRS 161/81 Colonizadora Rlo 33.000ha Porto Velho RO 
Candeias Lida. 

PRS 74183 Maísa Moju Agro- 30.000ha Mo~ PA 
industrial SIA. 

PRS 66/84 Antônia Resplan- 3.337 ha Colider MT 
de da Paz ·1.349ha Golider MT 
Henrique Stetani 9.894 ha Colider MT 

Severino Lain : 15.498 ha Golider MT 
Sulina SJA 

PRS 77/84 Dendê do Pará 22.760ha Acará PA 
SJA- DENPASA 

PRS 274186 Companhia Va~ 411.948,87 Marabá (Ser. PA 
do Rio Doce dos Caraiás) 

PRS 275186 UTA-Agropecu- 5.495 ha Golider MT . 
ária Ltda. 9.999 ha Colider MT 
Artur WiQderowitz 

PRS 10/87 Santa Marta Agro 12.000 ha Moju PA 
Industrial Uda. 

PRS 42187 Horáico Sabíno 13.665ha Mun. de Co- MT 
Coimbra rumbá 

Periodo de 1971a 1987 • Total-4.209.791 ha 

fontB: Senado Federal, Brasília8deagostode2001. 
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Asalienaçõesautorizadassornarn,portanto,pou
co mais de 4mi lhõesdehecta res 

Ora, somente os imó ve is com mais de 1 O mil hec
tares, na Amazônia Legal, cujos cadastros fo ramob je to 
de cancelamento em de cor rên eia da aplicação da Por
ta ria INCAA/P/N/558, de 15de dezembro de 1999, so
mam mais de 40 milhões de hectares. 

O Cadastro da Secretaria da Receita Federal, 
mantidoparafinsde ITR, contabiliza, segun doofí cio en
caminhado pela própria instituição a esta CPI neste 
ano, algo em torno de 130 mi lhões de hec ta res abran
gi dos por imóveis acima de 10 mil hectares. 

Segundo o Atlas Fundiário do INCRA de 1992, 
47% da região Norte, cerca de 250 milhões de hec ta
res, estão abrangi dos por imóveis com mais de 10 mil 
hectares. 

Estes dados mostram, de forma cabal, viscerais 
incongruências his tó ricas no controle público da apro
priação de enormes áreas na Amazônia. 

Oi ante de décadas de evidente omissão do Exe
cutivo.atualmente notifica-seo esforço de recu pe raro 
tempo perdi do. Os do cu men tos trazidos à CPI pelo Mi
nistério da Refonna Fundiária e do Desenvolvimento 
Agrário (MOA) e pelo Instituto Nacionalde Co Ionização 
e ReformaAgrá ria (INCRA), órgãosdi retamente envol
vidosnasituação investigada, dãocontadasprovidên
ciasrecentementeimplementadas. 

Do exame analítico da massa do cu mental e dos 
ter mos dos de po i men tosco lhi dos pela CPI percebe-se 
queagri lagemdeterraspú blicasnaAmazônia tem sido 
denunciadaàsinstânciasgovernamentaiscompetentes 
pelo me nos des de a dé cada de 70, ten do igual men te 
sidoindicadasasprovidênciasqueseimpunhamtomar. 

ACPldoSisterna Fundiário recebeu em 1976de
nún ci as de grilagem de terras, re sul tan tes de 

1 - compra, pelo grileiro, do direito de 
posse de pequenas áreas com benfeitorias, 
sem confrontações ou limites. Em seguida é 
requerido o usucapião da área, embora, mui
tas vezes, não exista re gis troai gum de pro pri
edade particular. Mas, com a sentença, não 
cumpridas as exigências legais, acompanha
da de um mapa abrangendo mi lha res de hec
tares, é consegui doo registro de pro pri e da de 
do imó velem livro próprio; 

2 - registro de títulos de ocupação da 
posse no livro de Registro de /móveis; 

3 - falsificação de títulos e seus regis
tros posteriores no Registro de Imóveis, sem 
ob servân eia, nestes casos, do exigi do por lei 

4 - registro de simples escritura de 
compra e venda, sem existir a linhagem das 
transmissões ou cadeia dominial, conforme 
exigências da Lei de Registro Público em vi -
gor; 

5-hi pote cas de grandes áreas às ins ti
tuições creditícias, sem estarem registradas 
no livro próprio; 

6 - sentenças declaratórias de usuca
pião, proferidas por juízes de direito, sobre 
áreas de grande extensão, sem dar vis tas dos 
autos quer à União, ao Estado,ouáPrefeitu
ra; 

7 - ações possessórias julgadas proce
dentes em ta vorde gri /e i rosque jus titica rama 
propriedade com meros certificados de ca
dastro do INCRA (Diário do Congresso Na -
cional ,Seçãol,Suplemento,28-9-1979). 

Entre as sugestões decidi das por a que la CPI, in
cluíram-se: 

5 -Re formulação do Poder Ju di ciá rio e 
do sistema de cartório, como meio de prevenir 
as fraudes nos registros e transmissão de 
propriedades; 

7 -Jus ti ça Agrária; 
8 -Pro vidências contra corrupção e gri

lagem no se torfun diário (ibidem). 

Em de po i men to presta do à CPI, o Ex-Sub pro cu
rador da República, Gildo Corrêa Ferraz,quedesem
pe nhou as funções de membro da Comissão de Faixa 
de Fronteira do Conselho de Segurança Nacional, 
menciona que seus relatórios, desde 1977, indicavam 
a recuperação de 20 milhões de hectares, mas foram 
arquivados sem nenhuma providência, até 1998, 
quando o Ministro Raul Jungmann os resgatou e de -
terrninouprovidênciasparaocornbateàgritagern. 

.. . os rela tó ri os que foram apresenta dos, com ore
sulta do de re cu pera ção de 20 mi /hões de hectares, to
dos eles relacionados devidamente, foi (sic) simples
mente arquiva do, sem nenhuma pro vi dên eia pra enca
minhar aos órgãos com pe tentes, queseriamo/NCRAe 
oConselhodeSegurançaNacional. Unscincoanosde
pois, embora já na minha atividade profissional, mas 
nunca con seguindo medes venci lhar do Ministério Pú
blico, eu prosseguia no exame e nas pesquisas desses 
ca sos, embora já não na função pública, embora já na 
minhaatividadeparticular. Eprosseguindonessasativi
da des, eu era sempre consulta do pelo INCRA e es tra
nhei, porque, afina/ de contas, o meu relatório era com
pleto, abrangendo os Estados do Acre, Amazonas, 
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Pará, Maranhão. E quando vinham as consultas, eu es
tranhava, E um dia, ta lei as sim: "Mas, espera ali, onde 
toram parar os ele men tos que eu juntei to dos nos dos
siês e nos rela tó ri os?" Nãoen contra ram e, para tristeza 
minha, encontrei-osarquivadosnoMinistéríodaJustiça. 
Tive a imediata atenção do eminente Ministro Jarbas 
Passarinho, que, na que la mesma hora, mandou buscar 
osprocessoseencaminhou, então, aossetorescompe
tentes. Daf pra frente, infelízmente,ainérciadoPoder 
Público con ti nu ou. De vez em quando, eu recebia uma 
consultaarespeitodealgumacoisaefornecia,porque 
guardei cópia de todos os elementos que dispunha, por
que re ai mente eram elementos de uma importância ca
pi tal, não pra mim, mas para o próprio Paf s. E quando foi 
em julho de 98, em conta to com o Ministro da Refor ma 
Agrária, já o Minis troJung mann, fui mui to bem recebi do, 
in clusiveagra deceu penhora damente, porque dizia ele 
que era a prímeirapessoaquetraziaumacooperação 
efe tiva, por que ele só recebia crf ti cas não cons tru tivas. 
Animei-meerenoveiaquelasinformaçõesencaminha
das em 82 ao Ministro da Justiça. Repeti-as to das em 
cin coou seis ofícios ao Minis troJungmann, que imedia
tamente chamou seu Procurador-Geral e determinou 
que fossem prestadas as informações a respeito de 
cada um desses processos. (. . .) ... só com pro vidências 
enérgicas do Minis troJung mann toram, então, reinicia
das, as di li gên ci as rei ni ci a das, e o que se apurou? Não 
18 mi /hões de hectares, mas 55 mi /hões de hectares só 
no Esta do do Amazonas, conforme consta desse livro 
(o Livro Branco). E digo para tristeza minha por que to
dos aqueles casos, re ai mente, que constavam do rela
tó rio, só agora mereceram a atenção do INCRA. .. (de -
poimentoàCPI, 12-9-00). 

Para ilustrar a atuação deste mi da do Ex-Sub pro
cu radorda República, mencionem-se: 

- o Oficio nº 2.082/2ª SPGR, de 8 de agosto de 
1977, endereçado ao então Ministro da Justiça, 
Armando Falcão, através do qual se denunciava o 
despautério estarrecedorencontrado em inspeção re -
a li za da nos cartórios de registro de imóveis e apre ca
riedade nas condições de funcionamento da Justiça, 
bem assim a inexistência de fiscalização nas comar
cas de Lábrea, Canutama, Boca do Acre, Boca do 
Acre, BorbaeManacapu ru,noAmazonas, e Feijó, Ta
ru a cá e Sena Madureira, no Acre; 

- o Oficio nº 2.230/2ª SPGR, de 13 de fevereiro 
de 1978, encaminhado à mesma autoridade, presta 
contas da inspeção realiza da para apurar" irregularida
des que estariam sendo praticadas nos serviços car
to rá riosdealgumasComarcas' do Maranhão. Em sua 
parte final, observa que quanto aos Cartórios de Re-

gistro de Imóveis, a situação não é diferente daquela 
en con tra da nos Esta dos do Acre, Amazonas e Pará e 
diante das graves irregularidades, em detrimento dos 
bens públicos, entendo que somente legislação alte
randoa sis te má ticapara cancela men tode registro(. . .) 
possibilitando a providência nos casos de nu li da de de 
pleno direito, através de Provimento do Desembarga
dor Corregedor-Geral da Justiça do Esta do e também 
a disciplinação do afastamento de titular que cometer 
ilegalidades e de sua substituição temporária, poderi
amportermoàsc/a mo rosas fra udesperpe tra das; 

-o Ofício nº 2.500/1 ª SPGR, de 9 de fe verei rode 
1979, di rigidoao mesmo Ministro, prestandocontasdo 
queseverificouemserventiasnoEstadodoAmazonas; 

-o Ofício nº 21-GF/80, de maio de 1980, en de re
ça do ao Ministro da Justiça, lbra him Abi Ackel, rela tan
doosresultadosdasatividadescorreciona is realizadas 
no Amazonas, Acre, Pará e Maranhão; 

- e o Ofício rf 58-GF-81, de 23 de setembro de 
1981, àquela autoridade, prestando contas do desen
volvimentodasinspeções. 

Constata-se, portanto, que a grilagem é um pro
blema desde há mui to di ag nos ti ca do, para o qual se in
dicaram corretivos apropriados. Percebe-se, todavia, 
que nestes quase 30 anos o Poder Públicoignorou a 
questão, permitindo que chegasse aos nossos dias e 
exigisse,destaCasa,novainvestigação-que,deseja
mos,sejaaúltima. 

Sob o impacto das de nún ci as publica das pela im
prensa e da notícia do requerimento desta CPl, da ta do 
de março de 1999, apressou-se o Governo Federal a 
implementarumaestratégiaespecificamentevoltadaao 
combatedagrilagem.Estainiciativaculminounaedição 
da Portarianº 558/99, de 15 de dezembro, através da 
qual se cancelaram, no Sistema Nacional de Cadastro 
Rural, oscadastrosdeimóveisru ra issubmetidosapro
ces so de tis ca li za ção através do qualfoi consta ta da in
con sis tên eia em relação à origem e se qüên eia dos titu
las de pro pri e da de e adi men são das áreas. 

Do resultado destas ações e das dificuldades 
encontradas para sua execuçãoinferem-se elementos 
para identificar os obstáculos restantes à regulariza
çãofun diária da Amazônia. 

A indicação destes obstá cu los é ocon te ú do dis
tintivo desta CPI, que de outro modo estaria sirnples
men terei te ran do o que adrede já se anunciou. 

3.Raízeshistóricasdagrilagem 

Iniciemos afirmando que o problema não está 
nafaltaou imprecisãodeleis. Leis, sempreastivemos 
e mui tas. Mas como de nun eia o repto que en cabeça 
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este texto, na abun dân eia de leis também medraram 
as ilegalidades. 

Em grande medida estas ilegalidades fundiárias 
fo rampossíveisporquedesdea Lei de Terras de 1850e 
seuregulamento de 1854 (Decreto rf 1.318, de 30 de 
janeiro)privilegiou-se,noBrasil, opapel emdetrimento 
da ocupação e cultivo efetivos. Com efeito, aos tempos 
do chama do regis trodo vigário, compare eia o in teres
sadoà pa róquiadeclinando, semneces sidadede prova 
nenhuma, uma possesuaque,anotada, faria presun
ção, doravante, de efetiva ocupação deter ras-ape sar 
deoDecretoafastarqualquerefeitoconstitutivo. 

Em 1850, derrotadaaRevoluçãoPraiei
ra, que entre outros ideais propunha uma re -
forma agrária, veio a consolidação do latifún
dio com a Lei das Terras (sic). A nova lei im -
pedia a ocupação de áreas devolutas e de ter
minava que a terra só poderia ser vendida 
pelo Governo em grandes lotes e mediante 
pagamento em dinheiro. Foi uma opçãopolíti
ca pela grande pro pri e da de e contra a peque
na, vista como ameaça à oferta de braços 
para a lavoura de exportação (Ministério da 
Política Fundiária e do De sen vai vi men to Agrá
rio/Instituto Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária - O livro branco da grilagem de 
terras no Brasil, s.d.t, pág. 9; doravanteLivro 
Branco). 

O processo de legitimação de terras, regula
menta do em 1854, prestou-se a me do nhas fal si fica
ções, porquanto era fácil ar ran jartes te mu nhas e ca ti
var os peritos judicia is. Naadvertên eia de umdoutri
nadordaépoca, 

A medição das fazendas e chácaras 
particulares é confiada, em nossa pátria, a 
medidores, a que chamam pilotos, talvez 
porque entre eles alguns existam que o te
nham sido; mas pela maior parte eles não 
são mais que especuladores curiosos, que 
ig no ran do os prin cí pi os mais come si nhos da 
geometria, armam-se de uma agulha e uma 
cor da, e decidem das ques tões mais com pli
cadas da agrimensura, com aquela impavi
dez que caracteriza a ignorância.Muitoste
nho visto que, tendo meses antes ocupado 
o lugar de ajudantes de corda, se acham, 
como por milagre, elevados á posição de 
agrimensores, cercados de oblações da po -
pulação, do respeito das autoridades, e o 
que mais é, acabrunhados pelo peso do 
ouro ... (. .. ) haverá algum ilustrado, que pos -

sa afiançar conscenciosamente que tal me
dição merece fé... que sobre ela pôde um 
juiz reto pronunciar sentença definitiva?! 
Não; que lhe gritaria a consciência (J. A. 
Cordeiro, Observações úteis sobre a medi
ção de terrenos, apud J.M.P. Vasconcellos, 
Livro das terras ou coleção da lei, regula
mento e ordens. 4ª ed. Rio de Janeiro, H. 
La em mert & C., 1885, págs. 191/192). 

Apesardaadmoestação,muitasdestas senten
çasdefinitivas constituí ram-seemcártu las represen
ta tivas de grandes propri eda desde onde, depois, ex
pulsavam-se eventuais posseiros ou mesmo índios; 
ou,senãohouvessedisposiçãoparaassenhorear-se 
da gleba, vendia-se à inteira ou a reta lho, com grande 
vantagemparaosespeculadores. 

A integração tardia da Amazônia permitiu que 
este processo fra u du lento chegas se aos nos sosdias 
na mesma escala em que assolou ores tan te do país 
atémeadosdo sé cu lo XX. Contudo, sede início bus
cava-se simular uma posse para sub se qüen temente 
legitimá-la em pro pri e da de, na Amazônia ganhou re
levoa falsificaçãode limites. 

Diz a história que a expressão grib, 
empregada para definir as terras apropria
das e registradas ilegalmente, vem de um 
anti goartifí cio utiliza do para dara doeu men
tas no vos a apa rên eia deve lhos. Para tanto, 
os fra udadoresde títulosimobiliá ri os coloca
vam os falsos documentos recém elabora
dos em uma caixa metálica ou de madeira 
juntamente com diversos grilos, fechando-a 
em seguida. Depois de algumas semanas, 
os documentos já apresentavam manchas 
amarelo-fosco-ferruginosas, decorrentes 
dos dejetos dos insetos, além de ficarem 
corroí dos nas bordas e com peque nos ori fí
cios na superfície, tudo a indicar a suposta 
ação do tempo. 

O ex em ploaci ma, naturalmente, faz par
te de uma tradição ingênua há muito supera
da por artifícios mais sofisticados desenvolvi
dos quase sempre à margem do poder eco
nômico. A história do grilo, no entanto, serve 
para de mons trarque a grilagem ocorre a par
tir de falsificações documentais, muitas vezes 
com a conivência de órgãos responsáveis 
pelagestãodopatrimôniopúb/ico. 

Genericamente, toda a ação legal que 
objetiva a transferência de terras publicas 
para o patrimônio de terceiros constitui uma 
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grilagem ou grilo, que tem seu inicio em es -
critórios e se consolida no campo mediante 
a imis são na posse de terras. 

A grilagem de terras acontece normalmente 
com a conivência de serventuários de Cartórios de 
Registro /mobiliá rio que, mui tas vezes, registram áre
as sobrepostas umas às outras - ou seja, elas só 
existem no papel. Há também a conivência direta e in
direta de órgãos go vema menta is, que admitem a ti tu
la çãode terras devolutas estaduais ou federa is a cor
re ligioná riosdopoder, a laranjas ou mesmo a tantas
mas - pessoas fie tf ci as, nomes cri a dos apenas para 
/e vara fraude a cabo nos car tó ri os. 

Depois de obter ore gis trono cartório de tf tu los 
de imóveis, ofra udadorrepe tiaomesmoprocedimen
to no instituto de Terras do Estado, no Cadastro do 
Incra e junto à Receita Federal. Seu objetivo era obter 
registros cruza dos quedes sem á fraude uma apa rên
cia decon sis tente /e ga li da de. 

Afraudefoihistoricamentefacilitadapora/gumas 
brechasinstitucionaiscomo,porexemplo,ainexistência 
deumcadastroúnico. Osórgãosfundiários, nos trêsnf
veis (Federal, Estadual e Municipal), não são articula
dos en tre si. Ao con trá rio do que ocorre em outros pa {
ses, no Bra si/ nãoexis tem registros es pe ci a ises pecf fi
cas para grandes áreas. Os dados dos cadastrosfede
raleestaduaisnãoes tãocruzadoseocadastrofe deral, 
pelaatuallegislação, é decifra tório. A correição(fisca li
za ção) sobreoscartóri osde ixa adese jar. 

Meras posses de terras con ce di das pela União 
ou pelos Esta dos, com área cons ti tu cio na/mente li mi
tadas a 2.500 hectares, e pequenas glebas obtidas 
por usucapião subitamente transformaram-se em 
grandes latifúndios titulados por meio de fraude. Há 
casos, como se verá adiante, em que um fantasma 
consegue ser pro pri e tá rio de mi /hões de hectares de 
terras, que são fraciona dos e vendi dos a dezenas de 
incautos de boa fé. Mui tas vezes nem mesmo as in -
vestigaçõespo/iciaisconseguemidentificaro crimino
soes con di do por trás da fraude, be ne fi ci ando-se de 
terras que não são suas (Livro Branco, pág. 12). 

4. História e atuação do INCRA 

Na sua primeira prestação de contas acerca do 
combateàgrilagem,olNCRAnoticiaocancelamento 
detítu los que equíva le riama66.869.616ha, apenas 
nos esta dos que com põem a Amazônia Legal (Livro 
Branco, pág. 13). 

A iniciativa do MOA/INCRA consistiu basica
mente emexígirdostitu la resaapresentaçãodostítu
los legitimadores das suas declarações cadastrais, 
cautela que não se ado ta va até então. Num prí me iro 

momento, mais de três mil imóveis ficaram sem men
ciona dacomprovação, eos respectivos registrosca
dastraisforamcancelados. Alémdisso,solicitou-seàs 
CorregedoriasdeJustiçadosEstadoseaJustiçaFe
de ralaanu laçãodasmatrlcu las e dos registros imobi
liários dos imóveis assim identificados. Tratavam-se 
de pro vi dên ci as de opor tu ni da de óbvia, mas que até 
então nunca haviam sido im pie menta das. 

Com a Portaria nº 558/99, a expectativa é de 
cance lamentodefinitivo abran gen do cerca de 93 mi
lhões de hec ta res em todo o País. 

Além disso, o MOA encaminhouaoCongresso 
Nacional projeto de lei que ai te ra normas sobre ca
dastro, tributação e ore gis tro imo biliário re te rente a 
imóveis rurais, afim de que o PoderPú bliconossaco i
bir a Apropriação irregular e a transferência fraudu
lenta de terras públicasedeparticulares.Contando 
comoclimafavorável,graçasaoacervodedenúncias 
e discussões proporcionado por esta Comissão, a 
proposiçãofoiapreciadaemtemponotavelmentebre
ve pela Câmara dos Deputados e, revisada com 
emendas pelo Se na do, já retornou a esta Casa e se
guiu paraa sanção pre si den ci ai. 

O INCRA é o órgão institucionalmente compe
tente para ages tão fun diá ria no Pais, embora, porra
zões conhecidas, tenha dado ênfase especial às 
ações de refor ma agrária que são um com po nen te da 
gestão fundiária. O his tó rico que se segue foi obtido 
dosprópriosrelatóriosdoórgão,atualmentepublica
dos emwww.incra.gov.br. 

Segundoopróprio INCRA, suahistó ria pode ser 
divididaemtrêspe rlodosprincipa is. O primei rovaida 
criação da autarquia ao fim do Governo militar 
(1970-1984). Osegundovaida Nova República (Go
verno Samey) ao Governo Itamar Franco 
(1985-1994). O tercei rocomeçanoprime iro mandato 
do Pre si dente Fernando Henri que Cardoso e chega 
até os dias de hoje. 

Logo depois de assumir o poder, em 1964, os 
milita resin clu {rama reformaagrá riaentresuasprio ri
da des, pelo me nos no papel. No dia 30 de novembro 
do mesmo ano, o Presidente da República, após 
aprovação pelo Congresso Nacional, sancionou a Lei 
rf 4.504, que tratava do Esta tu to da Terra. 

A partir de 1970, o Governo Federal criou o 
INCRA eao mesmo tem pová ri os programas es peci
aisdedesenvolvimentoregional. 

O INCRA foi criado pelo Decreto-Lei nº 1.110, 
de 9 de julho de 1970. O decreto extinguiu o IBRA e o 
INDA e transferiu ao INCRA to das as atribuições dos 
antigos ins ti tu tos, preconiza das no Esta tu toda Terra, 
de 1964. 
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Na época, foi cri a do o Programa de lnte gra ção 
Nacional (PIN) e o Programa de Redistribuição de 
Terras (Proterra}. A meta desses dois projetos era 
ocu paros vazios de mo gráficos da Amazônia com os 
excedentes populacionais do Nordeste e integrar a 
região Norte ao resto do País. 

Por meio da colonização oficiai ao longo das ro
dovias Transamazônica, Cu iabá-SantarémePerime

. trai Norte e da cri ação de pó losagropecuá rios (pro je
to"Polamazônia"),buscava-seincentivaracriaçãode 
enclaves econômicos na região Norte. 

Com as di re tri zes dos 1 e 11 Pia nos Nacionais de 
Desenvolvimento,destacaram-secomoinstrumentos 
dedistribu içãodeterrasade sa propriação edis cri mi
na ção de terras. 

O Decreto-Lei rf' 1.164, de 16 de abril de 1971, 
declarou indispensáveisàsegurançaeaodesenvolvi
mento nacionaisas terras devolutas situadas na faixa 
decemqui lômetrosde largura em cada lado das rodo vi
as te dera is na Amazônia Legal.Coube ao INCRA a ta
refadediscrimi naçãodasterrasdevo lutasfede ra is. 

Na aplicação do ins tru men to de dis cri mi nação, 
orienta do J:' :ilo Decreto-Lei nº 9.760/46 e pela Lei nº 
6.383, de 7 dedezem bro de 1976, o INCRA sede pa
rou com vá ri os problemas. Os prin ci pais eram a pos
seprecá ria dose ringue iro e do castanheiro, a aliena
ção irregular procedida pelos estados na faixa de 
fronteira, as transcrições indevidas no registro de 
imóveis, adeficiên ciadecartórios, asgri lagense in
vasõescriminosas e o desordenadofluxo migratório 
de excedentes rurais das regiões super povo adas do 
País, prin ci paimente do Sul e do Nordeste, oca si o na
docomaaberturadas rodovias Tran samazô nica, Cu
ia bá-Santa rém e Cu iabá-Porto Velho. Tais problemas 
não pode riam serso luci onadoscomaaca nhada es
trutu raorga niza cionalexistenteà época. 

A partir de 1975, oGovernoauto rizouacriação 
de35 ProjetosFun diários (28deles na Amazônia Le
gal), comoórgãosde exe cuçãoda política de regula
ri za ção das terras de domínio da União e de apoio às 
Comissões Especiais de Discriminação de Terras 
(CE). Em 1977, ha via6des sasco missões. Nofinalde 
1978, eram cerca de 90. 

Adis tri bu i ção de terras foi acelera da com a exe
cução do pro jetode regula rizaçãofundiá ria. Os prin
cipais instrumentos usados para a regularização to -
ram a discriminaçãode terras, a desapropriação de 
imóveis porin teres se soei ai e ara ti fica çãodetítu los. 

O PIN eo PROTERRA to ramos progra masque 
mereceram maior atenção e aos quais foi destinada 
uma soma sig ni ti cativa de recursos. Com o pro pó si to 
deocu par uma parte da Amazô nia,ao longo da rodo
via Transa mazônica, oPIN erabaseadoemprojetos 
deco lonizaçãoemtornodeagrovi las. 

O balanço das realizaçõesdessestrêsórgãos, 
no entanto, é pobre, com registro de ai guns poucos 
mi lha resdetítu los de terras de posseiros regulariza
dos. Nos seis anos do último Governo Mil~ar 
(1979-1984), a ênfase de toda a ação fundiária con
centrou-se no programa de ti tu lação de terras, com a 
em is são de 836 mil do cu men tos, corres pon dentes a 
uma área de 50,5 milhões de hectares. 

Em setembro de 1982, o INCRA foi vincula do ao 
Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários 
(MEAF),comamissãode executar o Programa Naci
onal de PolíticaFundiária (Decretonº87.700,de 12 
dedezembrode 1982). O resultado faia formalização 
doSistemaFundiárioNacionaleainstitucionalização 
do FINSOCIAL, reforçando a disponibilidade de re
cur SOS para o INCRA. 

A Lei nº 7 .231, de 23 de outubro de 1984, que 
atribui ao INCRA os assuntos de Refor ma Agrária e 
de Colonização, regulamentada pelos Decretos rf' 
90.698 e nº 90.699, de 12 de dezembro de 1984, per
mitiu a reorientaçãoereestruturação das atividades 
do INCRA, volta das prin ci paimente para as ações de 
regularizaçãofundiáriaecolonização. 

Entreasatividades rela cio nadas à açãofun diária 
estão adis criminação e arrecada çãodeterrasde vo lu
tas, a regula rizaçãofundiá ria, a medição edemarcação 
de terras, a licitação, a desa pro pri ação, a aquisição e a 
ti tu lação. A Oi reto ria de Recursos F un diários, à época, 
tinha como uni da des opera cio na is, lo cal mente, os Pro
jetos Fun diários (PF). Havia 35 uni da des no País, loca li
zadas em áreas consideradas indispensáveis à segu
rançaaodesenvolvimentonacional. 

.. DISCRIMINAÇÃO DE TERRAS • 1970/1984 

.BNORTE 
INORDESTE 
OSUL 

'O SUDESTE 
ICENTRO-OESTE 

ParademonstraraimportânciadaLeinº6.383!76, 
no que se re te re à arrecadação de terras devolutas e a 
determinação de matriculá-las no registro imobiliário, 
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de monstramososseguintesdadoscompa rativos: no 
qüinqüênio 1972/1976, to ramarrecadadosematricu
la dos em nome da União cerca de 13 mi lhões de hec
tares, enquantoque nobiê nio 1977/1978, na vigência 
da lei supra cita da, o INCRA ai can çou a soma de 18 
milhões de hectares arrecada dos. 

Verifica-se,portanto,quenesseperíodoaUnião 
in corpo rou ao seu domínio um to tal de 97 milhões de 
hectares 

Com a edição do Decreto n- 91.766, de 10 de 
outubro de 1985, que aprovou a Plano Nacional de 
Refor ma Agrária (PN RA) 1985/1989, are for ma agrá
ria passou a ser uma das prioridades absolutas no 
contexto da política de desenvolvimentodo País, vi -
san do atender a po pula ção de baixa renda. 

O PNRA restabeleceu o processodeReforma 
Agrária, prio rizandoa execu çãodeoito programas. O 
programabásicofoioassentamentodetrabalhadores 
rurais. Osprogramascomplementa resto ramaco Ioni
zação, a regula rizaçãofun diá riaeatributaçãoda ter
ra. Os programas de apoio toram os estudos e pes qui
sas, desenvolvimentode recursos humanos, cadas
tro ru raleapo io ju rf dica. 

Em 12-12-1984, o De ereto nº 90.697 aprovou a 
nova estrutura do INCRA, de acordo com a Lei nº 
7.231,de23deoutubrode 1984, transformando-o em 
"AutarquiaEspecial",tendocomoobjetivosasativida
des de zoneamento, cadastro e tributação, distribui
ção de terras, colonização e execução de projetos de 
reforma agrária, bem como a promoção de articula
ções com os órgãos estaduais de terras. Em 23 de ja
ne i rode 1985, foiaprovadoo Regi manto Interno. 

Ao mesmo tempo, foicriadoo Ministério da Re
forma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD), na 
tentativadevincularoproblemaagráriodiretamenteà 
Presidência da República, com o argumento de se 
"estrutu rardevidamenteaorganização pública fede
ral para a execução dessa tarefa de Governo". 

O MIRAD tinha as mesmas atribuições que o 
INCRA, oquege rou conflitos internosdedifí cil su pe
ração. Tinha como órgãos vinculados o Grupo Exe 
cultivo de TerrasdoAragua ia-Tocantins (GETAT) eo 
Grupo Executivo de Terras para a região do Baixo 
Amazonas (GEBAM). Coma extinçãodoGEBAM, em 
maio de 1986, e do GETAT, em maio de 1987, suas 
atribu içõespassa ramao INCRA. 

Nova ai tera ção na es tru tu ra do INCRA ocorreu 
em 2 de maio de 1986, com o Decreto nº 92.267, que 
permitiuacriaçãodeescritóriosregionaisemunicipa
is e extin guiuo Conselho de Oi retores, que formava 
umórgãoco legiadodede liberação. 

A nova ai tera ção na es tru tu ra básica do INCRA 
não chegou a ser efetivamente implanta da. A 14 de 
maio de 1987, oDecretonº 94.331, alterou-ade novo, 
sem no entanto ser efetiva da pelo Regimento, pois o 
Decreto-Leinº 2.363, de22deoutubrode 1987, extin
guiu o INCRA e criouolnstitutoJurídicodasTerras 
Rurais (INTER), passando as atribuições do INCRA 
ao MIRAD. 

Dezessete meses depois de extinção do 
INCRA,oDecretoLegislativonº 2, de 29 de março de 
1989, rejeitou o texto do Decreto-Lei rf 2.363. O 
INCRA foi restabelecido pelo Decreto rf 97.886, de 
28 de ju nho de 1989, com vi gên eia a partir de 31 de 
março de 1989, mantendo sua estrutura anterior e 
sendovincu lado ao Ministé riodeAgricultu ra. 

Em 48 me ses o INCRA teve sua es tru tu ra ad mi
nistra tiva ai tera da seis vezes e teve doze pre si dentas 
efetivos e interinos. Nomesmope ríodo, o MIRADteve 
sete ministros. 

Quantoàdiscriminaçãoearrecadaçãodeterras 
devolutas da União, os resulta dos dope río do são de
monstra dos pelo gráfico que segue: 

DISCRIMINAÇÃO (ha) 
1985-1994 

710.733 106.121 

EI 1985/1989 a 1990/1992 

6.150.068 

[J 199311994 • 
1 

A reestruturação do INCRA, requerida para uma 
ação mais efetiva e afiei ente dos pro pó sitos da institu
ição, foiefetivadapeloDecretonº 966, de 27 de ou tu
brode 1993,ensejandoem 1994, umdinamismomai
or para o órgão exe cu torda refor ma agrá ria. 
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O Regimento Interno do INCRA foi aprovado 
pela Porta rianº 912, de 16 de dezembro de 1993, do 
Ministé riodaAgricultu ra,doAbastecimento eda Re
forma Agrária. 

Em 1991, a regularização fundiária não teve 
destaque no Plano Plurianual. Houve arrecadação 
sumária nos Estados de Mato Grosso e Paraná, 
abrangendo uma área to tal de 85.000 hectares. 

Em 1992, o segmento regularização fundiária 
ai can çou 55% na meta fixa da no Programa da Terra, 
com a emissão de 6.270 documentos, abrangendo 
uma área de 625. 733 hec ta res. Esses nú me ros re fle
tem o esta do de su cate a men to em que se encontra
vamos pro jetosfun diários do INCRA. 

Durante o ano de 1993, foram discriminados 
106.121 hectares, arrecadados 105.106 hectares e 
emitidos 12.456títu los. 

Somente em 1990 o INCRA estabeleceucomo 
prioritária a implantação de uma base cadastrai mo
derna e ativa, que contas se com ins tru men tos de atu
alização permanentes e confiáveis para subsidiar a 
tomada de decisão em todas as áreas envolvidas 
coma elaboração ea ex e cu çãodas po líticasagríco la 
eagrá ria. 

Paralelamente,foramadotadasasprovidências 
ne cessá ri as ao cumprimento das disposições da Lei 
rf 8.022,estabelecendo-se os contatos necessarios 
como Departamento da Receita Federal (DRF) para 
vi a bili zara emissão. do ITR/90e norma tizarosproce
dimentosadministrativosdaídecorrentes. 

O ano de 1990 marcouoiníciododesenvolvi
mento do Projeto de Recadastramento de Imóveis 
Rurais, a partirdoqualfoipossívelamodernização 
doSistemade Informações do INCRA. 

Dessa for ma, no âmbito da ma nu tenção e atua
lização cadastral foram remetidas ao SERPRO 
420.609 De ela rações de Propriedade (DP). 

Em 1991, foram mantidos os cadastros de 5,3 
milhões de imóveis ru ra ise realiza daatu a lizaçãoca
das trai de 450 mil imó ve is. 

Em 1992, foramrecadastrados3.407.189imóve
is rurais e realiza das 130 mil atualizações cadastra is. 

Em 1993, finalmente, o Cadastro Ru ralfoitotal
mente reformulado, comvistasaapo i aras ações de 
obtençãodeterras, identifican doáreascoma utiliza
çãodetéc nicasdesen so ria menta remo topara inter
pretação do uso da terra, visando sua classificação 
comoprodutivaou improdutiva. 

Foi desenvolvida a criação e manutenção da 
base dedados do cadastro, comas informa çõesco le
tadas no recadastramento de 1992, abrangendo 

3.200.000 imóveis rurais, além da atua lizaçãocadas
tral de 140.000 imóveis, bem como a introdução do 
Sistema de Con suita on-linedos cadastros esta du a
is. Desse.modo, anotaram-se 5.146.999 imóveis ca
dastrados, abrangendo uma área total de 
639.026.991 hectares. 

Algu masatividadesfo ram inicia das, nope ríodo, 
paraaimplantaçãodocadastrográfico,comoodesen
vol vi men to de técnicas de Banco de Da dos, senso ri a
mento remo to e processamento gráfico, com vis tas à 
montagem da malha fundiária do País. Na primeira 
etapa, foram criadas unidades-piloto para tratamento 
das informações gráficas (base cartográfica, plantas 
de imóveis eaquisiçãodeimagensdesaté lite). 

Na área de análisesestatísticas,forampubli
cadas as "Estatísticas Cadastraís Anuais - 1992", 
bem como estudos para revi são dos índices de ren
di men tofi xa dos pelo INCRA, para finsdeclassifica
ção de imóveis rurais. 

Foi pra vista para o exercício de 1990aabertu ra 
de 2.500 processos ad ministra ti vos tis cais e 250 vis
torias in loco. Com o ad ven to da Lei nº 8.022 hou ve 
um redimensionamento das metas, tendo em vista 
que a atividadedefiscalização foi transferida para a 
Receita Federal. Desse modo, prio rizou-searegu lari
zaçãodos 1.029proces sosad ministra ti vos instaura
dos em exercíciosanteriores,abrangendo a área de 
7.990.231 hectares. 

Em 1997, foi criado o Gabinete do Ministro 
Extraordinário de Política Fundiária, subordinadoao 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Em 
1999, criou-se o Ministério da Política Fundiária edo 
DesenvolvimentoAgrário,posteriormentedenomina
do Ministério do DesenvolvimentoAgrá rio (MOA). 

Em todo País, o to tal de imóveis sob suspeita de 
fra udeefalsificaçãodetítu losdepropriedadedeter
ras é de a pro xi ma damente 100 milhões de hectares, 
quatro vezes a área do Esta do de São Pau lo. Cientes 
disso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o 
INCRA implementarammedidas judiciais e adminis
trativas no combate à grilagem de terras e no resgate 
deterraspú blicas. 

O INCRA promoveu o cancelamento cadastral 
de 3.065 imóveis rurais com área to tal de 93.620.587 
hectares, dis tri bu f dos em todo o território nacional. 

Em 1999, o INCRA a SRF e o IBAMA, em pro
cessointegrado, deflagra ramaope raçãodefisca liza
çãodeimóveis, previamenteselecio nadosecomáre
as su pe ri ores a mil hectares, com exten sasáreas de
cla radascomodeproteçãoambiental. 
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Neste período foi acelera do o processo de mo
dernização do Sistema Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR), desenvolvido no contexto do Sistema de 
Informações Rurais (SIR), constituindo um sistema 
corpo rativode rede, coma utilizaçãomassivadefer
ramentasdegeoprocessamento. 

O Cadastro Rural, embora não tenha acresci do 
ao seu arquivo no vos imóveis, manteve a média de 4 
milhões de imóveis cadastra dos, que corresponde a 
uma área de 485.705.705 hectaresecercade52% 
doterritórionacional,tendosidorealizadas 1.870.000 
atualizações cadastrais, numa área de 18.389.333 
hectares. 

O primeiro semestre do ano 2000 foi marcado 
peloprocessode reestruturação do INCRA, culminado 
pelo Decreto 3.509, de 14 de julho 2000, que aprovou 
sua Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo 
dos Cargos em Comissão e Funções Gratifica das. 

Como se percebe no âmbito do combate à grila
gem as ações mais efetivamente de fia gradas co in ci
dem com a atuação desta CPI, cujo requerimento de 
criaçãodatademarçode 1999. Embo raalgumasini
ci ativas do INCRA da tem de 1998, foi em 1999 que se 
publicou o " Li vro bran co da gri la gem de ter ras no 
Brasil" e em 2000 publicou-se "Grilagem de terra: 
balançofinal ". 

Contudo, além do cancelamento dos cadastros, 
queemteseimpedeavenda,parcelamento,transmis
são ou oferecimento como garantia de empréstimos 
das áreas respectivas, acon su mação do processo de
pende do resultado das ações judiciais propostas e 
dasso licitaçõesdecorre i ção noscartó rios de registro 
deimóveisencaminhadasàsCorregedorias-Geraisda 
justiça com pe tentas, além das ações de na tu reza pe
nal a se rempropostaspelo Ministério Público. 

5. Grilagem e terras devolutas 
Agri lagemocorreemtodooterritó rio nacional, 

mesmo em terras há muito in corpora das ao pa tri mô
nio priva do. Mas é na Amazônia que ela ganha con
tornos epi dê micos e grandiosos, porque é lá que es
tão osgran deses toques de terras devolutas. 

Devolutas são as áreas públicas que, porque 
não afetadas a uma destinaçãoespecial ou comum, 
aguardam serem revertidas ao patrimônio privado. 
Atendi dos os re qui si tos lega is, as possesso bre elas 
sãolegitimadasou regularizadas. Nãoatendidoscita
dos requisitos, tais áreas são arrecada das edes ti na
das à implantação de assentamentos ou, afinal, se 
imprestáveis para esse fim, ali e na das. 

Pordefinição, então, o esto quede terras devo lu
tas é sempre de crescente e seus limites e confronta -

çõesvariáveis,namedidaemqueavançamasfronte
iras agrf colas, não sendo tais terras pas sr veis de re
gistro imobiliário en quantonãoarrecada dasoutrans
feridasaparticu lares. 

Essas peculiaridades ta zem das terras devo lu
tas alvo principal da gri la gem. Se o Poder Pú bli co já 
nãoécuidadosocomasterrasjádemarcadaseafeta
das para atender in teres se es pe ci ai, como as terras 
in df ge nas e as áreas de preservação am bi en tal, que 
são freqüentemente invadidas, imagine-se como as 
terras devo lutas ficaram, ao lon goda nossa História, 
àmercêdaapropriaçãoindevida. 

A cobiça pelos recursos natura is presentas nas 
terras devolutas vem au men tan do, ao longo das últi
masdé cadas, em relação a épocas anteriores, quan
doos recursosnatu ra iseramtratadoscomoinesgotá
ve ise ainda não ex surgia ova lordabiodiversida de. 

O fenômeno da ocupaçãodesordenada ganha 
cada vez maior magnitude, na medida em que au
menta a pressão exerci da por con tingente crescente 
de pessoas que não têmoportu ni da de de inserção na 
economianacional. 

Ocupaçãodesordenadafavoreceirregularidade 
do mini ai da ma lha tun diária, e esse binômio for ma o 
caldofértilparaapro life ra çãodosconflitospos sessó
ri os e da grilagem. 

A não aplicação das leis em geral e, em es pe ci
al, das normasagrá ri as,ambi anta is, registra is, e das 
penalidades nelas cominadas agudiza o quadro de 
tensão social, injustiça e impunidadeque viceja nos 
rincõesamazônicos. 

6. Os fins da gri la gem 
Agri lagemcomob jetivodeapropriaçãodeterra 

para usu tru to próprio do grileiro detenção de área em 
ca ráterpermanente-, hoje, é insignificante. 

Osgri lei roseosterce irosadqui rentes de má-fé 
de terras grila das as usam para servir como garantia 
bancá ria em empréstimosagropecuá rios,parapaga
mento de dívidas com o poder público, em especial 
com o INSS e a ReceitaFederal,paraaimplantação 
de projetos de manejo fio res tal. 

Are as grila das são procura das para todo tipo de 
empreendimento escu so-eaí está inclu r da a planta
ção eo be nefíciode narcóticos-, em que a terra é im
prescindível, mas sua posse podeserprecá ria, sujei
taaos riscos que a irregu la rida dedo mini ai acarreta. 

O lo cu pie ta men to se dá em duas etapas: 

- na apropriação da terra pública por 
preço que, em média, é 10 vezes in te ri or ao 
valor de mercado real dessa área (muitas 
vezes, ocustodaterra é nulo); especulação 
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com essa terra, sua revendaaterceiros,de 
boa ou má-te (e freqüente a incorporação 
da terraaopatrimôniodepessoasju rf dicas); 

- na obtenção de recursos ou paga
mento de dívidas públicas em condições pri
vilegiadas, ou no cumprimento de obriga
ções vinculadas ao seqüestro de carbono, 
ou, ainda, na expio ração d emadeira. 

Geralmente, as pessoas ligadas ao locupleta
mento nesta última etapa do processo - obtenção 
de recursos em banco, etc - já dispõem de gente 
sua nos órgãos responsáveis pela liberação de re
cursos, pagamento de dívidas ou licencia men toam
bi en tal - SUDAM/BASA, INSS, SRF e IBAMA. 

O negócio já está previamente arranjado e o 
funcionário público corrupto está pronto para fazer 
vista grossaàsirregularidadesdominiais que o imó -
velapre sentar. Faltaape nas encontrara terra ea terra 
grilada éatrativaporquemu itomaisbarata. 

Freqüentemente, oga nhoad vindo da aquisição 
da terra éofuscadoporaque le usufruído na obtenção 
do recurso público, no paga men toda dívida ou na ex
ploração da madeira. Eventualmente, se ninguém 
questionaradominialidade da área e ela puder vir a 
ser de finitivamenteincorpo radaaopa trimô niodogri
le iro ou do ad qui rente de má-fé, melhor. Melhor, ain
da, se puder serre vendi da pelo seu va lor real. 

6.1 Especulaçãoemlargaescala 

A grilagemobjetivaocomérciodeterraemlarga 
escala,quemovimentarecursosvultosos,demandaa 
formação de quadrilhas es pe ci a li za das, coma tu ação 
ramificadaemdiferentesregiões. 

A venda de terras grila das é anuncia da na Inter
net, no Brasil e no ex te ri ora preços convida ti vos, o que 
estimula a com pra tanto por incautos, como por quem 
sedeixalevarpelatentaçãodolocupletamento,engre
nando-senacadeiadeintermediáriosmeliantes. 

Além da transfe rênciadificultara verificaçãoda 
nu lidadedotítu lodedomínio, na medida emquecon
fun de a fis ca li za ção ao agre garmais do cu men tos às 
transações incidentes sobre a gleba, é, sobretudo, 
uma chance de o grile iro distanciar-se das ili ci tu des 
que sobre elain cidem, passandooproblemaadiante. 

Mais grave, ainda, équandoos imóveis grilados 
sãoparce lados. Osparce lamentosdosimóveisgri la
dos multiplicam os ganhos dos grilei ros e as vítimas 
da grilagem. Aqui, mais uma vez, con tribuiaatuação 
omissiva ou comissiva dos órgãos fundiários, urba
nos ou rurais, encarrega dosdaaprovaçãodosparce
la men tos, para a qual é de se exigir a com provação 
da regula rida dedo mi nialdo imóvel aserparce la do. 

Caso estranhíssimo dessas transferências diz 
respe itoà gleba Pajeude Fio res, emCanuta ma, Ama
zonas,objetode64desmembramentosnestesúltimos 
anos, to dos eles em nome de empresas de ônibus, cu
jas sedes estão es parra ma das por todo o País. 

Alista a se guirtraz essas trans fe rên ci as: 

ÁREA ADQUIRENTE ~EA ~QUIRENTE 

1 57.300,00 ha ABC Malérias pi oons· 33 75,80ha Pérola do Vale Transp. 
rução Lllia Urbano Ltda 

~ 34,47 ha Transp. Coletivos de34 237,99 há Mação Tupã Lida 
Uberaba Ltda 

3 529,29ha Emp. Transp. Cidade 35 1tiaQ111a Nacional Cargas Lida 
Cuiabá Ltda 

4 1.019,52 ha Solimões Transp. 36 157,51 ha Uaiba Veículos Lllia 
Turismoltda 

5 1.826,33 ha Viação lzaura Lida 37 131,87ha Grata Ferrata lnd e Corr' 
Uda 

6 1.004,33 ha Viação Barão de Mauá 38 30,00ha Jaiba Minas Uda 
Lida ~ 

7 1.135,04 ha Viação Riacho Grand e39 117,74 ha ~ransportes Jaó Ltda 
Lida 

8 2.086,20 ha Viação Campo Limpo ~ 953,llha ~o Viação Triângulc 
Lida !da 

9 37S,52ha São José Lida 41 94,55ha Transtaza Rodoviário 
Lida 

10 ~.891,64 ha Emp. De ônibus São ~2 135,69ha T ranp Coletivos Imperial 
Bento Uda Lida 

11 788,53 hiJ Emp. Viação Januária 43 31.87 ha Ônibus São Bento 
Lida UberabaUda 

12 515,61 ha Auto ônibus Sto André 44 ~1.61 ha Juquia Tur Transp Ser 
Ida ~ 

13 255,83ha Auto Viação Triângulc 45 3a,47ha Princesa do ABC· 
Uda Transportes Lida 

14 411.2Qha Mação Cidade Maceió 46 348,00ha OMNI Transportes Ltda 
Lida 

115 14ôil.91 ha Massayo T ranplT urismo 47 65,00 ha Coletivos Santinense s/a 
Lida 

16 5.615.79 ha Emp de ônibus Sto 48 162,45ha Sta Cruz Transportei 
Estevam Lida Lida 

17 825,81 ha Transportadora Utinga 49 45.689,00 ha BRATA·Brasília Linhas 

.J. Ltrla .... ~--
Aéreas lida 

·-·-- -······-- -. 
18 1.391,lOha Viação Padroeira de 50 62,44 ha Transportes Geraes 

Brasil Lida Lida 

19 349,51 ha Emp Viação Ribeirão P~ ~t 95,00ha T ania S/A Dístr Veículos 
res Uda 

20 1.l36,li9ha VIMMWiação Ma- 52 2.91,00ha Viação Campos Ellseos 
nauense Lida Lida 

21 5.244,68 ha ~ransp Coletivos 53 1.121,00ha Columbia V~ilância Se' 
Sorocaba Lida Pat 

22 430,53ha Viação Capital Lida 54 264,00ha C M Agrop de Muzam 
binho 
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~3 '.39~17ha V~o Odaáe de Ma· ~~ 4&1,00ha Oelsul Com e Mecâlir.a 

naus ltra Lida 
, 

24 54823ha Columbus T rans~rtes 56 1.a&1,oo na Reoozi ~a Gránr.a e 
1 L~a Ed~ora 

25 ~fi6ha Em~. Arnazonense!~1 ,m,oo na Befforl S de Bens e Va 

Colela Lixo Lida !ores 

26 1.954,78 ha Via~o Caprral do Vrue 58 [WO,OO ha Nia~o Junalaiense Lida 

Lida 

27 3.444,61 ha V~~ Urbana T rans- 59 1.198.00 ha TIBAG~En~. e Mmera· 
leste Lida ~oL~a 

28 413,68ha Em~. T rwp.Coletivo do 60 1!2aooha ~p~n Via~o Plana~o 

~cre Lida 

29 2.261,31 ha Via~o Real Uda 01 114,ooha Ele!ric Eng Rep Uda 
1 

30 ~,16/la Via~o Diadema Lida ô2 28.1,00lla Jaakko P~ Eng e Repi 
! 

Uda 
1 

! 

31 ~.754,89 ha V~cão São Cami~ l!Oa 63 2Z1,00ha Conduco~re ~a 

32 1.280J2 00 Nacionru Ex~resoo Uda 64 297,00 há lnd. Paul~la de Cond. 

Uda 

Observação: Das empresas relacionadas po
de mos di zer que 38 (trinta e oito) de las têm sede no 
Esta do de São Pau lo, 10 (dez) no Esta do de Mi nas 
Gera is, 5 (cinco) no Esta do do Amazonas, 3 (três) no 
Estado de Alagoas, 2 (duas) no Distrito Federal, 2 
(duas) com sede no Rio de Janeiro, 2 (duas) com 
sede no Maranhão, 2 (duas) no Mato Grosso, res tan
do os Esta dos do AC, RO, BA, PR cada um sede de 
uma em pra sa de ônibus. 

A pergunta a se fazer é: por que tantas em pre
sas de ônibus de todo o Pais desejariam adquirir ter-

ras num localtãodistan te como o Município de Ca nu
tama, interiordoAmazonas? 

Ao lado das te, existem outros tantos ca sos mis
ta ri o sos de aquisições de terra porpes soas ff si case 
ju rl dicas estranhas ao mundo rural, com ob je ti vos es
ta tu tá riosdesvincu ladosdaproduçãoagrá ria. 

Algumasfinalidadesforamdescobertas e estão 
listadasa seguir, outrasca recemde me lhorave rigua
ção. 

6.2FinanciamentosAgropecuários 
Mu itasterrasgri la das na Amazônia são usadas 

paragarantirfinanciamentosagropecuários,concedi
dos pela SUDAM. 

Aquestãoéabordada pelo Dr. Ubi ra tanCazetta, 
Procura dor da Re pública no Esta do do Pará, em de
poimentoprestado em 25 de maio de 2000, no qual 
ele afirma o seguinte: 

"Nós desenvolvemos no Estado uma 
atuação nessa questão FINAM desde 1998, 
que é um dos trabalhos, as sim, de certa for
ma, mais apaixonantes, pela sua dimensão, 
mas é também um dos trabalhos mais difí
ceis com os quais eu já me deparei. É 
uma ... uma atuação que nós ta mos tentando 
implantar em todos os... as Procuradorias 
da região de in fluên eia da SUDAM, que é o 
de verificação da efetividade dos recursos 
FINAM aplicados nessa região. O Fe lí cio fri
sou bem, o orçamentoglobal, eaíincluído o 
Orçamento mesmo, o Geral da União, e 
aquelas diversas outras formas de financia
men to do ... de com posição do FINAM, é um 
orçamento in ve já vel. Nós já chega mos a ter 
anos de 500 mi /hões. Então, não é um orça -
mento que se possa desprezar. O retorno 
social disso é mais do que diluí do, pra dizer 
o mínimo. A interface, a conjugação dessa 
questão do FINAM com a questão fundiária, 
ela se dá por duas ... duas maneiras. Uma é 
essa situação que eu citei de Anapu, onde 
os projetos, recém-aprovados, todos muito 
parecidos, de plantação de cupuaçu e açaf, 
são objeto de uma incrível discussão sobre 
a dominialidade e sobre a presença de co -
munidades de posseiros ou de comunida
des tradicionais daquela região que foram 
desprezadas pela.. .pela SUDAM, ao apro
var esses projetos, não verificando se exis -
tia ou não conflito agrário naquela região. 
Essa é um ... é um dos lados da questão. O 
ou tro lado da ques tão, que nós não te mos a 
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dimensão muito clara, é esse que eu co
mentei sobre a oferta de terras, pretensa
mente em poder de particulares, como ga
rantia das próprias operações SUDAM. São 
as debêntures com garantia real, cujo con
trole pelo BASA, que é o agente financeiro 
da SUDAM, é no mínimo uma piada. Só 
pra ... pra situá-los, qualquer debênture com 
garantia real, o mínimo que se exige é uma 
avaliação da área, pra saber quanto vale 
aquele imóvel. Hoje, nem o BASA nem a 
SUDAM avaliam o imóvel pra saber se ele 
vale aquilo que pretensamente está garan
tindo. ( .. .r 

Ficacla ro, pelaexpo sição, como os vultosos re
cursos do FINAM/SUDAM têm sido mal aplicados e 
administrados. Os recursos são dirigi dos para gran
des empreendimentos;fa vo recerna expul sãodasco
mu nidadestradicionalmenteocu pantesdaáreapara 
onde sedes tinam; eco roam o lo cu pie ta men to do gri
lei rocomoca lotequeeledá nesses contra tos, ga ran
ti dos com a terra que não lhe custou nada. 

Nos projetos ao amparo da SUDAM não se tem 
observa doa legis laçãoam biental. Tantoéassimque 
a conversão da fio resta empasta gem ainda é si nô ni
mo debenfe ito ria, de corre taapli cação de recursos. 

Não há um controledasociedadesobreesses 
empreendimentos, em que pese o esforço feito pelo 
MinistérioPúblicoFederalcomessafinalidade. 

6.3 Expio ra çãode Madeira 

A concessão de licença para manejo fio res tal me
ra ce ser te i ta com cautela. No Esta do do Pará, 22 pla
nos de manejo foram aprovados em áreas em que 
consta,nacadeiadominial,onomedeCarlosMedeiros, 
pessoanotoriamenteassociadaàgrilagemnaregião. 

Se os madeireiros escolhemterragriladapara 
ex piorar, é sinal de que pretendem descumprir o pla
no de manejo, exa u rir os recursos fio resta is loca is e 
mi grarpara outra área. 

A extração mais rentável, do ponto de vis ta ime
di a tista, é aquela nômade, que nãosepreocu pacom 
are cu pera ção do maciço fio res tal. Para esses ex plo
radores, o domínio regular da área sob extração é 
desnecessário, porque sua posse étidacomotempo
rá ria e carece durar, apenas, enquanto existirem ár
vores deva lor eco nô mico a serem derruba das. 

Exa u ridaaque la área, deve-sedescartá-la, par
tindo-se em busca de novas glebas, de preferência 
ofe recidasapreços irri só rios, como são asterrasgri
ladas. 

Asgran desempresasde expio ração madeirei
ra, em especialasasiá ticas, usamdoartifí ciodecom
prarpartedo patrimônio ju rí dicode empresas nacio
nais, do qual constam terras grila das. 

So breo assunto, as sim discorre o jornalista Lú
cio Fiá vio de Faria Pinto, em de po i men to presta do à 
CPI em 25 de maio de 2000: 

"( ... ) Mas no caso de algumas empre
sas atrasadas, especulativas, espoliadoras, 
como é o caso das madeireiras asiáticas, o 
que que elas fizeram? Elas compraram ra
zões sociais antigas, com um pa tri mô nio, no 
seu patrimônio com ativo imobiliário enor
me, mas podre. Todas as empresas asiáti
cas, tanto no Pará quanto no Amazonas, 
elas compraram razão social e não terra. 
Mas nessa razão socíal, como fez C.R. 
Almeida, estava um ativo podre enorme de 
terraque ... tem,porexemplo, o registrodas 
terras da C. R. Almeida com as definição 
cartográficaabsolutamentefalsa. ( ... )" 

6.4DívidasPrevidenciáriaseFiscais 
O pagamento de dívidas do INSS com terras 

merece das autoridadesprevidenciárias todo cuida
do, posto que se está trocando um crédito líquido por 
bem imóveleaava liaçãodonegóciofun diário escapa 
às atribuições pre cí puas do órgão previ den ciá rio, ra
zão por que não conta ele com corpo técnicocapaz 
deavaliarcorretamenteimóveisrurais. 

O repas sedes ses imóveis para refor ma agrária 
foi es ti mula do a partir de 15 de abril de 1997, quando 
foi as si na do Pro toco lo de Cooperação entre o então 
MinistérioExtraordi ná rio de Política Fundiária e o Mi
nistério da Previdência e Assistência Social, tendo 
comoobjetivo"estabelecerosprocedimentosneces
sários para se destinar ao Programa de Reforma 
Agrária os imóveis ru ra isofe reci dos em da çãoempa
gamento, osarrema tadosouadjudicados, bem como 
aqueles já incorpo radosaopa trimô niodo INSS. 

Os grileiros procuram, ainda, ser desapropria
dos para que, com os TOA, possam pagar dívidas 
com o INSS, conforme autorizou o art. 1º da Lei nº 
9.711, de 20 de novembro de 1988. 

A terra grila da é usa da para pagamento de dí vi
das fiscais, emnívelfede rale estadual. 

De po i men toda Dr" Ma ria das Graças Ma lhe i ros 
Monte iro, De legada da Po lfcia Fede ralem Santarém, 
presta do em 26 de maio de 2000, é bem es ela rece
der da vinculação da grilagem com opa ga men to de 
dívidas como INSS, além de suaarticu laçãocomou
trasfinalidades. 
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Dele, extra r mos os seguintes trechos: 

"( ... ) E essa grilagemdaterras, segun
do no tf ci as que a gan te tinha e tem, ela está 
sendo usa da para diversos fins. Um de las ... 
um desses fins se ria a utilização dessas ter
ras griladas, pra oferecimento à União, pra 
pagamento de dívidas previdenciárias ou 
ainda pra... desapropriação de terras, pra 
fins dera for ma agrária. Fi za mos um la van ta
manto e chegamos à existência da inúme
ros, cerca de 38 oferecimentos de terras 
griladas pra pagamento de dívidas previ
denciárias. E instaura mos os in qué ri tos. ( .. .) 

Por exemplo, a maioria dessas terras 
constavam como sendo de propriedade de 
Carlos Medeiros, né, que já foi muito citado 
aqui. Documento de identidade usado em 
nome de Carlos Me dai ros é de outra pessoa; 
CPF é de outra pessoa; endereço, em ne
nhum documento existe, residente em Be
lém; não se conseguiu localizar. Essesdocu
mentos dele serviram inclusiva em alguns 
casos, também pra solicitar ao lba ma a ... au
torização para das ma ta manto, através de um 
pia no da manejo, né? lnclu si ve na minha de
lega eia existem dois in qué ri tos que tramitam, 
né, cujas terras aram de propriedade, né da 
Carlos Medeiros,(. . .) 

Bom, o que a gente também notou 
nessa, nessa investigação a de que exista 
um ex-funcionário do Incra, é Sr. Juvenal, 
que mora em Alta mira ... SauJuvenaldeO/i
veira Barros,. Seu Juvenal era funcionário 
do Incra e era ele o responsável pelos me -
moriaisdescritivos destas terras, né, que fo
ram ... oferecidas em pagamento de dividas 
previdenciárias.(. .. )"( 

6.5SeqüestrodeCarbono 
Aquestãodosbônusadvindosdamanutençãoda 

fio resta para seqüestro de carbono precisa ser melhor 
equacionada, para que o beneficiário arque, de fato, 
com os cus tos de aquisição e pra serva ção da área. 

Segundo o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo,propostono Pro toco Iode Kyoto,ospa ísesde
senvolvidos podem investir em projetos de redução 
de em is sões de carbono nos pa í ses não de sen volvi
dos e re ce bercré dito por essa redução. 

Ape sardo fracasso das negociações até o mo
mento, oco mér cio internacional de em is sões de car
bono já começou. Algu masesti ma ti vasapon tam valo
res da ordem de U$50 milhões em 1999, que tende a 

crescermu itorapida mente, na medida emqueseim
plementemosinstrumentosnegociadosanfvelmun
dialparacombateroefeitoestufa. 

Amatériarepercutenasoberanianacional,pos
to que, embora não seja im pres cin dr vai a trans f e rên
cia de domínio para estrangeiros, a terra objeto do 
contratoparaseqüestrodecarbonoficavinculadaao 
inte ressedecomu nidade internacional. 

6.6Desapropriação 
Outra destinação das terras grila das é a desa

pro priação para fins de retormaagrá ria. Mu itosgri lei
rosconseguiramreceberindenizaçõesmilionáriasdo 
Incra, sem que se ave riguassea irregu laridadedo mi
ni ai que incidia sobre a gleba, o que ta ria com que a 
indenizaçãoficasse, pelo menos, bloqueada em ju r zo. 

Ser viu de es tf mu lo o fato dos TOA, usa dos na de
sapropriação, conforme aludimos, terem podido ser 
usadosparapagamentodedívidasprevidenciárias. 

des 

Os fins da grilagem podem ser as sim resumi dos: 

1) revenda das terras em grande escala; 

2) obtenção de financiamentos bancá
rios para projetos agropecuários, mormente 
aoamparodaSudam; 

3)exploraçãomadeireira; 

4)pagamentodedfvidasprevidenciári
as e fis ca is; 

5) obtenção de bônus pelo seqüestro 
decarbono; 

6) obtenção de indenização desapro
priatória. 

7. Como ocorre a gri la gem: os ti pos de fra u-

A grilagem base ia-se numa fraude, na conduta 
ma li cio saou ardilosa levada a cabocomofitode pre
judicaralguémouacoletividade. 

A lição do pra ela ro professor Otávio Mendonça 
classificaassimostiposdefraudesusadosparagrila
gem de ter ras. 

'a) - Fraudesnostítulos:-assinaturas, 
nomes, dizeres, da tasenúmerosfalsificados; 
referência a livros de cadastro inexistentes, 
canhotosrasuradosedescoincidentes. 

b) - Fraudes nos processos: - como 
os títulos são apenas a derradeira etapa de 
um processo aqui si ti vo, é ób vio que não po
dem ser válidos se inválidas as etapas es -
senciais anteriores. Aparecem, entretanto, 
tf tu los sem processo, ou processos sem for
malidades insuprívefs, como a identificação 
do comprador, o pagamento do preço, os 
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editais regularmente publicados, as deci
sões concessivas. 

e) - Fraudes na demarcação - Houve 
época em que os mapas regionais eram 
preca rí is si mos, os técnicos de topografia es
cassos e, na maioria, desaparelhados para 
atender a sofreguidão dos compradores. A 
conseqüência é que muita demarcação se 
fez na prancheta, sem qualquer amarração 
no terreno, in di can do linhas e azimutes ima
ginários que não correspondem a marcos 
nem a pica das de espécie ai gu ma. Há 'lo te -
amentos' inteiros vendidos em São Paulo, 
entre 61 e 64, cujas glebas, quase sempre 
de 4.356 hectares, com perímetros, portan
to, de 26 quilômetros e meio apare cem per
corridos no mesmo dia, e com declinações 
magnéticassemelhantesemdezou vinte lo
tes contfguos. Inexistem cadernetas de 
campoeasp/an tas, memoria isdescritivose 
resumos para os títulos foram mimeografa
dos ou fotocopiados, preenchendo-se so
men te os ela ros para adap tá-los a cada pro -
cesso. E, além dessasfraudesdegabinete, 
também as houve no campo, multiplican
do-se léguas, alterando-se denominações 
delimites natura is, inva dindo-seterrasde vo
/utas ou propriedades de confiantes, esti
cando ou encolhendo linhas ao lívrearbítrio 
dosinteressados. 

cO Fraudes na localização: - muitas 
terras se ven deram que ninguém sabe onde 
ficam e muitas outras que ficaram por cima 
de lotes anteriormente já vendidos. São os 
famosos 'títulos pluma' ou 'pena', que estão 
à procura de um lugar onde cair. Se embai
xo não há ninguém, ali 'repousam' até apa -
re cer o dono; e se este não apa re ce con so li -
damo domínio e aposse, embora sem cor
respondência alguma com a descrição de 
seus documentos. Antigamente, a titulagem 
referia sempre a borda de um rio. Com as 
estradas, passaram elas a ser tomadas 
como base, por meio de um quilômetro de -
terminado e por uma certa distância para e 
direita ou para a esquerda. Tais estradas, 
entretanto, muitas vezes, tiveram o seu tra -
çado corrigido e a sua quilometragem renu
mera da. E como a demarcação não fora, de 
fato, feita, a única localização possível pas -
sou a ser pelos vizinhos ou pelas plantas 
dos lo te a men tos originá ri os. Se aqueles não 

existem, ou tam bém não sa bem onde ficam 
e se estas são incorre tas, a pio ta gem exata 
torna-se infactível. Daí os terríveis proble
mas de superposição, uma espécie bizarra 
de propriedade vertical sem condomínio e 
sem solução .... 

e) Fraudes no registro: - Infelizmente, 
e com /ou vá veis exceções, registrou-se tudo 
quanto se quis nos Cartórios da Amazônia. 
O Decreto nº 4.857139, que disciplinava os 
registros públicos até 76, quan do en trou em 
vigor a Lei nº 6.015173, prescrevia que no li
vro 3 ape nas seriam inscritos os a tos trans
mis si vos da pro pri e da de, enu me ran do a na
tureza e o objeto desses atos (arts. 237 e 
238). Nesse aspecto, a legislação atual 
nada inovou, salvo transferir o registro das 
transmissões para o livro 2 e cri ar para cada 
imóvel uma folha própria, com a matrícula 
inicialeasaverbaçõesposteriores (arts. 173 
e segs). É certo que tanto a lei antigacomo 
a nova aceitam como documentos registrá
veis as "certidões extraídas de processos" 
(art. 237, d, do Decreto nº 4.857 e 222, da 
Lei nº 6.015). Tal expressão não parece, 
contudo, abranger as certidões ad ministra ti
vas que, fornecidas criminosamente, tantas 
vezes ensejaram transcrições fraudulentas. 
Porém, ex is tem no Código Civil dois dis pó si- , 
tivos que, combinados àqueles, não raro /e -
gitimaram, na aparência, a falsidade do re
gis tro. Tra ta-se dos arts. 137 e 138. Oprime -
iro equipara as certidões ju di ci a is aos do cu
mentos em original. O segundo confere for
ça idêntica às certidões extraí das por oficiai · 
público de instrumentos lançados em suas 
no tas. Explica-se, então, o jogo que permitiu 
tantos registros sem título hábil. Bastava 
que se obtivesse certidão administrativa de 
uma com pra ine xis tente, majora da ou des lo
ca da, re gis tran do-apre via mente noCartó rio 
de Títulos e Do cu men tos, para le var, em se
gui da a certidão deste registro a um ser ven
tuá rio do ín te ri or, de so nes to ou íg no ran te, e 
dele conseguir a transcrição no livro 3. Inde
pendente dessa manobra, e sem qualquer 
as tú eia, também se registraram no livro 3 ta
lões de im pos tos, títulos de posses não le gi
timadas, recibos de benfeitorias, documen
tos de pessoas ta /e ci das sem for ma de tes
tamento nem de inventário, licenças estadu
ais ou ml!nícipais de exploração pecuária e 
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transitória." (extraído de palestra proferida 
pelo autor no 1 Ciclo de Estudos de Direito 
Imobiliário, Belém, Pará, em 10-4-1980, pp. 
5 a 7) (grifos do original) 

Como se vê, o eminente jurista não se li mi ta a 
detalhara modusfaciendidastraudesmas,ainda, faz 
um parti nen te es corço his tó rico e aborda as normas 
mais usadas para revestirdelegitimidade as condu
tasfraudulentas. 

UM CASO EMBLEMÁTICO DE FRAUDE: 
QUEM É CARLOS MEDEIROS? 

Um dos casos mais em ble má ti cos casos de g ri
la gem diz respeito às terras em nome de Carlos Me
deiros. O caso é objeto de abordagem de ta lha da no 
relatório sobre o Esta do do Pará. 

As fraudes existentes em nome dessa pessoa 
envolvem de 9 a 12, milhõesdehectares,inúmeros 
registros imobiliários e outrostantosco-auto res. 

Interessa, aqui, ressaltar que, finalmente, lo
grou-sedetermi narquemassi na em nome do ''fantas
ma" Carlos de Me dei ros: trata-se do senhor Fiá vio 
AugustoTitanViegas. 

Isso é o que restou demonstrado do Laudode 
Exame Documentoscópico (Grafotécnico) rf 
595/00-SR/PA, da Po /ícia Federal, do qual extra imos 
osseguintetrecho: 

"Desta forma, os lançamentos referen
tes aonaci onal F/á vioAu gus to Titan Viegas, 
apostos nos documentos mencionados no 
item 3, do capftulo IV - do Material Gráfico 
Padrão, foram produzi dos espon ta nea mente 
e evidentemente representativos do punho 
de quem os produziu. Estes /an ça men tos re
velaram-se tratar-se de uma escrita com ca
rac te rf s ti casse nis, já /an ça da com certa di fi
culdade, embora seus moldes, ainda guar
dem referências com escritos pretéritos.em 
que a perda da tonicidademuscu/ar dobra -
ço e mão, não conseguem omitir, mesmo 
em se tratando de escrita disfarçada e/ou 
imitada, os reflexos mecânicos do inconsci
ente e que retratam de for ma unf vo ca, o tra
çoiden titica dor do pu nhoes cre vente. Assim, 
tais características foram comparadas com 
as mesmas características dos materiais 
questionados em que foram encontrados 
elementos gráficos em quantidade e quali
dade, suficientes para assegurar de forma 
irrefutável, que as assinaturas constantes 
dos documentos anteriormente menciona
dos, exarados em nome de "Carlos Medei-

ros" foram criadas a partir da transferência 
de valores gráficos contidos na assinatura 
do nacional Flávio Augusto Titan Viegas, 
sendo ainda, possfvel afirmar que as assi
naturas questionadas foram todas produzi
das pelo mesmo punho que produziu os /an -
çamentos tomados como paradigmáticos, 
apostosnodocumentojámencionado." 

Acaba, as sim, um dos mais to lhe tines cos mis té
ri os do mundodagri la gem, digno de umfilmepo licial. 

8. Cartórios envolvi dos com a grilagem 
Alguns cartó riosfo ram identifica doscomocon

turmazes na prática de ilícitos registrais. Entre eles, 
citamosseguinfes: 

! RELAÇÃO DE CARTÓRlOS ENVOLVIDOS EM IRREGULARIDADES 

lW APUI AM ENVIRA ~ ITAMARATI 
i M 

~BOCADO ACRE Al.\EURUNEPÉ A JURUÁ 
M 

.AM BORBA 

IAM CANUTAMA 

AM CARAUARI 

AM PAUINI 

AM TAPAUÁ 

1PA SÃO DOMINGOS 
' CAPIM 

:PA MARABÁ 

AP PORTO GRANDE 

AC iTARAUACÁ 

~GU.A.JARÁ 

Af/ HUMAITÁ 

~ IPIXUNA 

PA ALTAMIRA 

PA MOJU 

PAíl"OMÉACÚ 

A LÁBREA 
M 

A MANICORt 
M 

A NOVO ARIPUANÃ 
M 

PA SÃO MIGUa. DO 
i GUAMÁ 

iPA SÃO FÉLIX 00 XINGU 

\ 
DOPA RONOON oo:PA PARAGOMINAS 

PARÁ ! 

IPA SANTA !SABEL 
1

AP 4MAPA 

)AP FERREIRA 
, GOMES 

MAGUAJAÚ 

A SENA MADUREIRA 
e 

Recentemente, há indícios de que os grileiros 
estãoprocurandooutroscartórios,comofímdeesca
parda ação fis ca li za dora que en toca esses cartórios 
notoriamenteligadosàgrilagem. 

É essa a ad ver tên eia que nos faz o Dr. Ubi ra fan 
Cazetta, Pro cu radorda Repú blicano Estado do Pará, 
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emdepoimento colhi do em 20 de maio de 2000, em 
Belém, no qual afirma o seguinte: 

"Nós temos cartórios que são tradicio
nal mente acusa dos defraude: Alta mira, São 
Félix, enfim uma séria de outros. Agora co -
meçamasurgirfra udesemou troscartóríos. 
Cartórios no vos, como o cartório de Ru ró po
lis, Municípiosnovos." 

O mesmo alerta é feito no depoimento de 26 
de maio de 2000, da Dr" MariadasGraçasMalheiro 
Monteiro, de legada da Po lí eia Federal em Santarém, 
segundo o qual "como Alta mira está mui to en toca da 
na mídia e em todas essas apurações que estão 
sendo feitas, essas pessoas estão desviando de 
Alta mi raefazendoregistrosemoutroscartó rios. Um 
deles que está sendo usado agora é o Cartório de 
Rurópolis, inclusive já temos inquéritos instaurados 
com relação ao Cartório de Ru rópo lis. ( ... )". 

Recomendamos que sejam encaminhadas ao 
Incra cópia de to das as certidões de inteiro teor en
via das a esta CPI pelos car tó ri os da região ama zô
nica referentes a imóveis ruraiscomáreasuperiora 
5.000 hectares, para confrontação e aferição de 
seuscadastroseadoçãodasprovidênciascabíveis. 

9.Regimejurídicodosregistrosimobiliários 

A atividade notarial e registrai tem grande im -
portância no contexto da grilagem, porque é por 
meio da lavra tu ra de certidões e do registro que são 
aparentemente legitimados os títulos que servirão 
para alicerçar a a pro pri ação ilegal de terras. 

Os serviços de registro são exerci dos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público. O oficial de 
registro aqui para-se ao funcioná rio público e seu mú
nus rege-se pelos prin cí pi os da ad ministração publica. 

O controle da ati vi da de registrai é deres pon sa
bi li da dedo Poder Judiciário. De acordo com o art. 48 
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei de 
Registros Públicos-, combina do com o art. 37, da Lei 
rf 8.935, de 18de novembro de 1994-LeidosCartó
ri os-, compete ao Juiz Corre gedorfisca li zaroscartó
ri os, em con sonân eia com asnormasde organização 
judiciária estadual. 

9.1 RequisitosdoRegistrolmobiliário 
São sujei tos are gis trono Registro de lmó veis a 

matrícula easocorrênciasarroladasnoin ciso 1 doart, 
167 da Lei de Registro Públicos, e à averbação as 
elen ca dos no inciso li domes mo artigo. 

Essas enumerações são taxativas (numerus 
clausus). Portanto, não se admite o registro e a aver
baçãodedocumentosquenãoaque lesaliarro lados. 

Os requisitos da matrícula, do registro e das 
averbações são aqueles fixa dos no inciso Ili do art. 
176, quais sejam: 

"Art. 176 .............................................. . 
Ili - ...................................................... . 

1. a data; 
2. o nome, domicílio e nacionalidade 

do transmitente, ou do deve dor, e do ad qui
ren te, ou credor, vem como: 

a) tratando de pessoa física, o estado 
civil; a pro tis são e o número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério 
da Fazenda ou do Registro Geral da cédula 
de identidade, ouà faltadas te, sua filiação; 

b) tratando-se de pessoa jurídica, a 
sede social e o número de inscrição no Ca
dastro GeraldeContribu intesdo Ministério da 
Fazen da;o título datransmis são ou do ônus; 

3. o tí tu lo da transmissão ou do ônus; 
4. a formadotítulo,suaprocedênciae 

caracterização; 

5. o valor do contrato, da coisa ou da 
dívida, prazo desta, condições e mais es pa
cificações, inclusive juros, se houver." 

Para matrícula do imóvel, há que serem obser
va dos, ainda, os ditames do inciso li domes mo artigo. 

O ar:t. 221 dispõe sobre os títulospassíveisde 
registro, fixando que: 

"Art. 221. Somente são admitidosare
gistro: 

1 - escrituras públicas, inclusive as la -
vradasemcon su ladosbrasilei ros; 

li - escritos particulares autorizados 
em lei, assinados pela partes e testemu
nhas, com as firmas reconhecidas, dispen
sado o reconhecimentoquando se tratar de 
atos praticados por entidades vincula das ao 
Sistema Financei roda Habitação; 

111-atos au tên ti cos de países es tran
geiros, com força de instrumento público, 
legalizados e traduzidos na forma da lei e 
registrados no cartório do Registro de Tí -
tulos e Documentos, assim como senten
ças proferidas por tribunais estrangeiros 
após homologação do Supremo Tribunal 
Federal; 

IV - cartas de sentença, formais de 
partilha, certidões e mandadosextraídosde 
autosdeprocesso." 
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O§ 1º do art. 22 da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 
1966,estabelece: 

"Art. 22 ................................................ . 
§ 1º Sem apresentação do Certificado 

de Cadastro, não poderão os proprietárias, 
a partir da data a que se refere este artigo, 
sob pena de nulidade, desmembrar arren
dar, hipotecar, vender ou prometer em ven -
da imóveis rurais. 

§ 3° A apresentação de Certificado de 
Cadastro, exigida neste artigo e nos pará
grafos anteriores, far-se-á, sempre, a com pa
nhada da prova de quitação do pagamento 
do Imposto Territorial Rural, relativo ao últi
mo lançamento expedi do pelo 18 RA." 

A Lei nº 9.393, de 1º de dezembro, que trata 
do ITR, fixa, em seu art. 21, o seguinte: 

Art. 21. É obrigatória a comprovação do 
pagamento do ITR, referente aos cinco últi
mos exercícios, para serem praticados quais
quer dos atos pra vis tos nos arts. 167 e 168 da 
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei 
de Registros Públicos), observada a ressalva 
prevista no caput doartigoanterior. 

Segundo opinião do ilustre jurista Otávio Men
donça, a Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, 
editadanoâmbitodoProgramaNacionaldeDesburo
cratização, abriu perigosa brecha ao dispensar a 
apresentaçãodeCertificadodeCadastronalavratura 
de escrituras públicas. Isso, segundo o mestre, fez 
com que cartórios começas sem a não observar a ne
cessida dedeapre sentaçãode CertificadodeCadas
tro. No seu entender, não há mais lei punindo com nu
lidadeaescritu raeconseqüenteregistrodeimóvelfe
itossemaapresentaçãodoCertificadodeCadastro. 

O Projeto de Lei nº 3.242, de 2000, do Poder 
Executivo, já aprovado pelo Congresso e enviado à 
sanção, vem resta be le cercla ra mente a exi gên eia da 
apresentaçãodeCertificadodeCadastrotantoparaa 
lavra tu ra de es cri tu ras como para o seu registro. 

Conclusãoesugestões: 
Embora ale gis lação sobre os re qui si tas do re

gistro imobiliário seja bastante sistemáticaeexa usti
va, sempre há as du bi e da des que dão margem à gri
lagem. 

O Projeto de Lei nº 3.242, de 2000, supre mui tas 
dessas ta lhas e ne cessitadere gu lamentação urgente. 

Umadelas,aindanãocontemplada,dizrespeito 
àscertidõesad mi nistrativas, àsqua isosgri lei ros fa
cilmente têm acesso e cujo ingresso no livro de re gis-

trode imóve ismu itasvezesépermitidope losoficia is 
competentes. 

Aprovei ta mos para pro por projeto de lei es pe ci
fi candoque somenteascertidões judicia issãoad mi
tidasa registro. 

9.2Conseqüênciasdoatoregistral 
O ato registrai traz profundascon seqüências ju

rídicas. Segundo o ordenamento vigente, os efeitos 
doregistropúblicosãoconstitutivos,comprobatórios 
e publicitários. São constitutivos, porque do registro 
advém o nascimento dodi re ito (o art. 530, 1, do Có di
go Civil, concebe ore gis tro como uma das for mas de 
aquisição da propriedade); comprobatórios, porque 
do registro de rivaa ve racidadedoatodescrito; e pu
blicitários, postoqueo registro permiteaosin te ressa
dos o conhecimentodosatos registrais. Presume-se 
dono aquele em cujo nome o imóvel estiver registra do 
(art. 859 do Código Civil). 

É necessáriaca utelaparaefetu aro ato registrai, 
emfacedessascon seqüênci ase, mais, tendo em vis
ta as di f i cul da das encontra das para cancelamento e 
retificaçãode registros imobiliários, que serão abor
da das adiante, e o dispos to no art. 252 da Lei de Re
gistros Públicos, que confere eficácia aos registros 
nu los e deste i tos enquanto nãocan cela dos ("ore gis
tro, enquanto não cancelado, produz todos os seus 
efeitos lega isain da que, poroutramane ira, se prove 
queotrtu loestádesfe ito, anulado, extinto ou rescindi
do"). 

Se, ao verificar os requisitos para o registro, o 
oficial detectar exigência a ser satisfeita pelo apre
sentante, notificá-lo-á por escrito, ou, não podendo 
sersatisfeitaaexigência,serásuscitadadúvidaaoju
í zo com pe tente (art. 188 da Lei nº 6.015, de 1973). 

Ao longo dos trabalhos da CPI, ficou claro que 
muitosoficiaisdecartóriossuspeitosdeenvolvimento 
com grilagem não efetuam o ato registrai comasca u
te lasnecessá rias. 

9.3RetificaçãoeCancelamentodeRegistros 
Ocan cela mentopode rásertotalouparcial. 

Anossasistemáticaregistralpermiteacancela-
mentoderegistroquandodecorrentedeacordoentre 
as partes ou quando decorrente de senten çaju dici ai 
tran sitadaemjulgado. Eoquedefluidoart. 250dalei 
de Registros Públicos que esta tui: 

"Art.250. Far-se-áocancelamento: 
1-em cumprimento de decisão ju di ci ai 

transitadaemjulgado; 
li - a requerimento unânime das par

tes que tenham participado do ato registra-
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do, seca pazes, com as firmas reconheci das 
porta be lião; 

Ili - a requerimento do interessado, 
instru ídocomdocumentohábil." 

O art. 214 da Lei de Registros Públicos, fixa a 
nulidade do registro, uma vez provada nulidade de 
plenodi re ito, independentemen tedeaçãodi reta. 

O art. 259 fala que "o can ce la men to não pode ser 
feito emvirtudedesenten çasuje ita, ainda, a recurso." 

Oart. 213norma ti ia a retificaçãode registro, in 
verbis: 

"Art.213. reque rimentodointe ressado, 
poderá serretifi cada o erro constante do re
gistro, desde que tal retificação não acarrete 
preju ízoaterceiro. 

§ 1° A retificação será feita mediante 
despacho judicial, salvo no caso de erro evi
dente, o qual o oficiai, desde logo, cor ri girá, 
comadevidaca utela. 

§ 2º Se da retificação resultar altera
ção da descrição das dívidas ou da área do 
imóvel, se rãocitados, para se manifestarem 
so breo requeri menta, em dez dias, todos os 
confrontantes e o alienante ou seus suces
sores. 

§ 3º O Ministério Público será ouvido 
nopedidode retificação. 

§ 4º Se o pedido de retificaçãoforim
pugnado fundamentadamente, o juiz reme
te ráo inte ressadopara as vias ardi ná ri as. 

§ 5° Da sentençadojuiz,deferindoou 
não o requerimento.cabe recurso de apela
ção comam bos os efeitos." 

Socorremo-nos, mais uma vez, do magistério 
doprofessorOtá vio Mendonça, que as sim apre sen
taesque maga raldedúvidas, retificaçõesecance la
mentosnosregistros imobiliáriasru ra is: 

"a) - Apresentando o título, o Cartório 
somente desde logo o registrará se lhe pare
cerem desnecessários quaisquer esclareci
mentos. Caso contrário, deverá solicitá-los e 
se o apresentante não o satisfizer, suscita a 
dúvida a ser decidida pelo juiz, sem prejuízo 
do processo contencioso competente (arts. 
198 e segs da 6.015). A lei prescreverespon
sabilidade civil dos Oficiais do RegistroPúb/i
co pelos prejuízos que ca usarem, por dolo ou 
culpa (art. 28) bem assim a dos Estados pe -
los atos de seus re pre sentantes ou servi dores 
(Const., 107eCódigoCivil, 15). 

b) - As retificações ou cancelamentos 
dos registro, quando requeridas pelos inte
ressados, será feita, por ordem do juiz, de 
plano, se houver consenso e não acarretar 
danos a terceiros ou pela vias ordinárias, 
quando surgir alguma impugnação (arts. 
212 e segs. e 250). 

c) - As nulidades de pleno direito do 
registro invalidam-no independente de ação 
direta (art. 214), de vendo as simserconside
ra das apenas aquelas em que não se de ba
te defeito do título, mas tão somente do re -
gis tro. Estes ca sos e os do item se guin te (/e -
tra d) seriam os únicoscapazesdejustificar 
o cancelamento antes do processo e inde
pendente do consenso. 

d) - Os corregedores de Justiça po
dem declarar a inexistência e determinar o 
cancelamento dos registro quando feitos 
com base em documento não constitutivo 
de direito real ou não enumerado entre os 
que a leicon sidera transcritíveis (arts. 172e 
221 da 6.015 combinados ao 1º da 6739). 
As certidões a que se refere o item IV do 
art. 221 são ex c/u si va mente ju di ci a is e deve
rão indicar o inteiro teor da decisão a regis
trar, bem as sim o seu trânsito em julga do. 

e) - O registro, enquanto não cancela
do, continua produzindo os seu.s efeitos /e ga is 
ainda que, por outra maneira, se prove que o 
título foi anulado (art. 252)." (extraído de pa -
/estra proferida pelo autor no / Ciclo de Estu -
dos de Direito Imobiliário, Belém, Pará, em 
10-4-1980, pp. 1 O e 11) ( grí tos do orí gi na/) 

Como se vê, as nu lidadas dopa pel, dotítu lo, só 
são passíveis de anulação por ato es pecffi co de Cor
regedordeJus ti ça ou na via ju di ci ai. 

Conseqüentemente, se um recibo bancário for 
· registradocomotítu Iode propriedade, enquanto não 
exaradoprovimento específicoounãotransitadaem 
julga dodeci são a nu la tó ria do ato registrai, continuará 
produzindo os seus nefastosefe i tos. 

Enquanto o registro pode ser conseguido com 
rela tiva facilidade, qua sesempresemque se estabe
leça contraditório, o seu desfazimento nunca é tão 
simples. 

Atédeci sões judicia isanu lató rias de registrode
moram a ser cumpridas, como é o célebre caso de 
anulação de registros imo bi liá rias nos Mu nicf pios de 
Manacapu ru elábrea, decidida emdefinitivopeloex-
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tinto Tribunal Federal de Recursos, em 1983, cujo 
cancelamento só foi efetiva do este ano. 

Um negócio de balcão, feito e pago a to que de 
caixa, para serdes te ito, requeram pia apreciação ju
risdicional, sujeita a todos os recursos processuais 
que nossa legislação permite. 

O art. 1º da Lei nº 6.739, de 5 de dezembrode 
1979, veio tentar oferecer solução para o problema, 
ao estabelecer, inver bis: 

"Art. 1 ºAre que ri men to de pessoa ju rí
dica de direito público ao Corregedor-Geral 
da Justiça, são declarados inexistentes e 
cancelados a matrícula e o registro de imó -
vel rural vinculado a título nulo de pleno di -
re ito, oufe itos emdesacordocomo art. 221 
e seguintes da Lei nº 6.015, de 31 de de
zembro de 1973, alterada pela Lei nº 6.216, 
de 30 de ju nho de 1975." 

Os tribunais vem relutando em aplicar tal dis
po si ti vo. Argumenta-se que a Carta de 88 trouxe ex
plicitamente para o processo administrativoo princí
piodocontraditório. 

O Tribunal de Justiça do Pará, instado várias 
vezes pelo Incra, o lterpaeMinistérioPúblicoama
nifestar-se, resolveu, em vez de cancelar títulos, 
aplicar solução intermediária, que consiste no blo
queio dos registros sobre os quais pesa litígio ju di ci
al, até que a ação chegue à decisão definitiva. 

Esse o teor do Provimento nº 01, de 13 de 
março de 2001, no qual a eminente de sem bar gado
ra Osmarina Onadir Sampaio Nery, Corregedora 
Geral da Justiça do Estado do Pará, em exercício, 
decidiu a respeito das glebas registradas em nome 
de Carlos Medeiros. 

A averbação de bloqueio estanca as transa
ções incidentes sobre as terras cujos títulos de re
gistro estão sendo questiona dos em ju f zo, até de ci
são ti nal da ação. 

Antes, em 1983,oSupremo Tribunal Federal já 
havia se pronunciado pela constitucionalidade do 
art. 1 º da Lei nº 6.739, de 1979. Agora, sob a égide 
daCartade 1988, se ria proveito soque a Corte Ma i
or submetes se a matéria a novo exame de cons ti tu
cionalidade. 

As forma lidadesparadesconstitu içãodeato ju
rídicodeveriamguardarproporcionalidadecomaque
las exigi das para asuaconstitu ição. Se nãohácontra
di tório para ore gis tro, não há que se falar em contra
ditó rioparaasuadesconstitu ição. 

Conclusãoesugestões: 
Quando consensual,ocancelamento e a retifi

caçãoderegistroimobiliárioérelativamentesimples: 
é decidi do de pia no, pelo juiz. 

Quando não há consenso, duas situações po -
dem ocorrer: se o vício aponta do se encontra na for
ma como se processou oregis tro, pode ele serretifi
cadoou cancelado administrativa mente; inda penden
te men tedeaçãodi reta; seoví cio aponta do diz raspe
i to ao tf tu lo ou ao processo que lhe deu origem, sua 
retificação ou cancelamento dependerá de ampla 
apreciaçãodoJudiciário. 

O art. 1º da Lei nº 6.739, de 1979, tem sido apli
cado com reservas, a não ser que o título já tenha 
sido declarado nulo por sentença judicial transitada 
em julgado. 

Quando a decisãoestápendentederecursoe 
há risco de dano com as transações que o imóvel 
pode sofrer, tem-se opta do pelo bloqueio dos re gis
tros, mesmo em face da au sên eia de regulamentação 
específica. 

Assim, sugeri mos projeto de lei propondo que: 

a) o Corregedor-GeraleoJuizFederal 
competente possam determinar o bloqueio 
dos registros de imóveis com indício de nu li
dada; 

b) que, mesmo que o bloqueio não 
seja averba do, conste dos registros a con di
ção do domínio do imóvel estar sendo ques
tionadojudicial mentepeloPoderPúblico. 

9.4 Desvirtuação do caráter público do ato 
registrai 

A Sr Ma riadoSocorrode Souza, Oficialdecar
tó rio de São Fé lixdo Xingu, Pará, emde po imentode 
26demaiode2000, referiu-seaoapresentantecomo 
"cliente", termo usadonasre laçõescomercia is. Res
pondendo ao nobre deputa do Josué Beng ston, que a 
ha viaquestionadoa raspe itodoregistrodagleba Ca
rapa nâ, assimsepronunciou: 

"( ... ) Veja Bem. Eu gostaria que V. Ex8 
entendesse a nossa situação. Quando che -
ga um cliente no cartório, se eu for pedir um 
tempo, eu vou primeiro fazer um ofício para 
o Incra, para o lter pa. O senhor sabe quanto 
tempo, doutor, nós poderemos aguardar 
uma resposta do Incra ou do lterpa? Um 
ano ou mais." 

Outrosofici a is de registro rafe ri ram-seàativida
de registrai comoum serviçodetransporteferroviário, 
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ao qual incumbe, tão somente, transportar a carga, 
sem avaliá-la. 

A tentativa dos agentes competente de retirar 
de si ares pon sa bili da de pela ate ri ção da regula ri da
de do título a serregistradonão encontra respaldo na 
legislação, que os obriga a isso, pres cre vendo, in clu
sive,sanções. 

O art. 6° da Lei nº 6.739, de 5 de dezembro de 
1979, dispõe: 

Art. 6º Sem prejuízo das sanções pre -
vistas na Lei de Organização Judiciária da 
UnidadeFederativarespectiva,considera-se 
incurso nas penas previstas no art. 319 e 
seguintes do Código Penal Brasileiro quem 
levara termo ma trí cu la e registro ou retifica
ção sem exigir a apresentação de titulo for
malmente válido segundo o art. 221 da Lei 
nº 6.015. de 31 de dezembro de 1973,alte
rada pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 
1975. 

Parágrafo único. O disposto nestearti
go não será aplicável quando a ma trí cu la ou 
o registro houverem sido objeto de dúvida 
decidi da pelo Juiz ou se are ti fica ção de cor
reu de ordem ju di ci ai. 

Sucede que toda a trabalheira para esclareci
mento de dúvidas, além de desagradar e impacien
tar o apresentante do documento, não é remunera
da. O Cartório cobra por registro feito, independen
te mentedotra ba lho que se teve emana li sara re gu
laridadedodocumentoregistrado. 

O exercí ciodes seju ízo-afe rir se o regis troestá 
ou nãoconformea lei-é ta refaparaaqual ma iorpar
te dos serven tuá rios de cartório não está prepara da. 

Embora a Cons ti tu i ção preveja, desde 1988, a 
rea lizaçãodecon curso público para o ingresso na ati
vidade de registro (art. 236, §3º), muitos Estados têm 
proteladoindefinidamentesuaaplicação,àluzdodis
pos to no art. 32 do Ato das Ois posições Cons ti tu cio
na is Tran sitó ri as, que exclui da in ci dên ciado art. 236 
os serviços de registroofi ci a li zados pelo PoderPú bli
co até a promulgação da Constituição, "respeitan
do-se o direi to de seus servi dores". 

O foco prin cipaldaquestão é resga taroca rá ter 
público do serviço de registro de imóveis. Com tantas 
etãogra vosascon seqüên ci asju rí dicas, tal atividade 
não pode ser exerci da em regi me priva do. 

Soam profícuas as palavras do Dr. Felício de 
Araújo Pontes Júnior, Procurador da República no 
Pará, que de pôs na CPI em 25 de maio de 2000 e as -
severou: 

"( ... ) o que pode ser mais público do 
que o Esta do de ver dizer para o cidadão até 
onde vai o limite da sua terra? Essa é uma 
função es sen ci ai mente pública e que hoje tá 
na mão de particulares. ,Esse ... essa .. , se 
nós conseguíssemos - e aqui todas os se -
nhores sa bem do lobby que esta rão so fren -
do contra uma, uma decisão dessa, mas já 
seria uma decisão histórica, se o relatório 
desta CPI pudesse propora pu blici zaçãode 
to dos os cartórios, pelo me nos dos cartórios 
de registros de imóveis no Brasil". 

Também o Ministro Raul Jungmann, quando 
esteve na CPI, em 21 de março deste ano, ares pe i
to da participação doscartó ri os na grilagem, ponde
rou que " ou nós publicizamos e controlamos esses 
cartórios ou nós não vamos conseguir eliminar esse 
tipo de problema". 

O ato registraléfontede lucrodotitu lar do cartó
rio. Quan tomaisregistrosfe itos, maior sua remunera
ção. De outro lado, a instauração de processo para 
verificaçãoda regularidadedo documentoobjetoda 
solicitação de registro demandaesforço pelo qual o 
cartórionãoéremunerado. 

A coisa toda é trata da como se registro público 
tos se um ato de co mér cio. 

Conclusãoesu gestões: 

Os atos registrais relativos a imóveis rurais tem 
profundas con seqüências ju rí dicas, dedifí cil rever são. 

Mais do que os cadastrosdepropriedades,os 
registrosdeimóveisru ra is têm índolepública. Não se 
pode, no regi me priva do, con ce berque ore gis tro seja 
te itocomaca ute lanecessária,postoqueooficialde
pen de da efetivação do ato registrai para se manter. 

Doexposto,estamosapresentandoPropostade 
Emen daaoart. 236da Constituição Federal, deforma 
a estatizarosservi ços nota ria is e de registro. 

1 O. Ações ju di ci a is usa das na grilagem 

As ações mais usa das na grilagem são a que las 
que têm por objeto imóveis ru ra is. 

As ações de retifica çãodedivi sasedemarca tó
rias de imóvel estão en treaque lasquemaisofe re cem 
oportunidadeàgri lagem, posto que os li mitesecon
frontaçõessãorevistosepodemavançarsobreterras 
alheias, em especial sobre as terras devolutas, tão 
desguardadas. 

Também o usucapião serviu de fonte para apro
priação indevida de terras devolutas. A Constituição 
de 88, no pará grato único de seu art. 191, proibiu, ta
xa tiva mente, o usucapião de imóve ispú blicos. 
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Antes, vicejou ampla divergência doutrinária e 
jurisprudencial a respeito do tema, até que o Supre
mo Tribunal Federal, coma Súmula nº 340, fixou que, 
"desdeavigênciadoCódigoCivil,osbensdominicais 
(entreelesasterrasdevolutas),comoosdemaisbens 
públicos, não podem serad qui ridosporusu ca pião". 

Certo é que, antes de 88, mui tas terras devo lu
tas foram objeto de apropriação in de vi da por meio do 
usucapião, o que permitiu a for mação de enormes la
tifúndios, sem que seve rificasseos requi sitosprópri
osdoins ti tu to, como a posse efetiva e continuada. 

Em mui tosca sos, a terra foi usu ca pi da des con
siderando-se a posse legítimaeanciãdepequenos 
agricultores, ocasionandoa deflagração de conflitos 
fundiários, empre ju f zodosdestes últimos. 

Merecemdestaque,ainda,asaçõesjudiciaisno 
âmbitodoDireitoSucessório. 

O inventá rio é pro movido nodo micíliodofaleci
do (art. 1.770doC6digoCivil), muitasvezeslongedo 
local onde o imóvel se situa. O fato jurídico morte 
transfere domínio. O registro do formal de partilha 
apenasopu bliciza. É mu itocomumademo ranacon
clusãodoinventário.Enquantoisso,documentosrela
ti vos ao imóvel são expedi dos pelo juiz inventariante, 
que, freqüentemente, não conhece o imóvel nem are
gião onde se si tua. 

11. A in fluên eia do Poder Ju di ciá rio 
11.1 Contribuição do Judiciárionocombate 

à grilagem 
OJudiciá rio, adespeitodas questões que serão 

abordadas adiante, tem contribuído contundente
mente paraco ibiragri lagem. 

O Judiciário do Esta do do Ama zonas, em es pe
ciala ilustre desembargadora Ma rinildesCoste ira de 
Mendonça Lima, digníssima Corregedora daquela 
unidadefederativa,merecedestaquenessecontexto, 
postoquefo ramexarados,sónesteano, cerca de 135 
provimentos cancelando registros fraudulentos de 
imóveis rurais. 

Este trabalho coordenado pela Exmª Senhora 
Desembargadora Marinildes Costeira de Mendonça 
Lima, corregedora Geral da justiça só foi possível 
apósminuciosoexamedoslivrosarrecadadosdeto
dos as comarcas acima relacionadase examinados 
na cidade de Ma naus pelos membros da comissão de 
correição extraordinária constituída pela Portaria rf 
134/CGJ de 6-2-2001 

No Esta do do Pará, dois pro vi men tos toram exa
ra dos, anulando ore gis tro de mais de um milhão de 
hectaresebloqueandoregistrosqueabrangemcerca 
de nove mi lhões de hec ta res. 

A seguir, são apresentadas a totalização de 
área imo bi liá riacan cela da nos Esta dos do Amazonas 
e Pará: 

CANCELAMENTO OE REGISTROS OE IUÓVEIS • PARÁ 

Pnw. Imóvel Ãrea llalllculada Adaulrmrta 

OI Diversos"l2l 9.000.000 ha Canos Medeiros 

118 FmndaGuruDi 1.100.000 ha Aldo Malta Dihl 

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS-AMAZONAS - PARÁ 

MUNICfPlO IÃREA MATRICULADA % DO MUNlcf PlO 

LÁBREA 3.260.787 ha 48 67'4 

PAUINI 4.746.311 ha 111.28% 

BORBA 1.391.134 ha 18,49% 

CANUTAMA 8.832.254 ha 387,59% 

MANICORIÔ 682.657 ha 11,58% 

BERURI 355.286 ha 2060% 

TAPAUÁ 7. 799.844 ha 8693% 

JURUÁ nada COMI 

CARAUARI 646.138 ha 

ITAMARATI nada consta 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 1.100.000ha 

DIVERSOS/ PARÁ • 9.000.000 • ha 

TOTAL 37.814.210 ha 

Foll!B: Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amll1llllilll agoBUI de 2001 

Fonta: Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Panl llgo&lo de 2001 

Fonte: Correge do ria Ge raldeJustiçado Estado 
do Amazonas agosto de 2001 

Fonte: CorregedoriaGe raldeJusti ça do Estado 
do Pará agosto de 2001 

Observação(1) :ACorregedoriaGeraldeJusti
ça do Esta do do Amazonas iniciou o trabalho de Cor
reição Extraordinária em fevereiro deste ano, junta
mentecom representantesdaProcu rado ria Regional 
do Incra no Esta do, baixando 135 (cento e trinta e cin
co) provimentos, nosqua is, atéopre sentemo manto, 
foram cancelados 27.714.210 há (vinte e sete mi
lhões, se te centos e quatorze mil, duzentos e dez hec
tares). 

Observação(2): NocasodoProvimentonº1 de 
13 de março de 2001, a Exmª Sr Desembargadora 
Osmarina OnadirSampaioNery,CorregedoraGeral 
daJustiçaemexercfcio,resolveudeterminaremcará
ter provisório a averbação de bloqueio de todas as 
matrf cu las e re gistrosemqueconste nacade ia do mi
ni ai o nome Carlos Me dei ros, para que nelas não se 
pra ti quem quais quer atos, até a decisão final da ação 
em tramitação no Tribunal de Justiça do Pará onde o 
lterpa pleiteia a anulação das matrículas e registros 
que constem o nome do fantasma Carlos Me dei ros. 
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Apre senta-se, agora, a listagem de imóve isque 
tiveram seusregistroscan cela dos, porMunicípio: 

CANCELAMENTO DE REGISTROS DE IMÔVEIS-LÁBREA E PAUINI 1 

Prov. [Imóvel lém M1trn:u· Adquirente 
lada 

01 1Aouas Pretas 11.673 ha Hioél~o Queiroz Pinheiro 

03 Santa Clemàrcia 650.000 ha Antõnio Félix de Oliveira 

04 Ser. Siio Pedro 485.000 ha José Said e outros 

05 IBomfim,Sto,Anlõnio m.oooha klmar T uoã Sornes 

06 S.Ant6rlio do Quicha, .976.899 hB Benedito Foo Oliveira 

07 Ser. São Romão 127.842 ha Paulino de Almeida Silva 
; 

08 Cwnatú e outros 15.098 ha Nasser Abrahim Nasser 

09 Ser.Juoirá,Liz Mirv 103.058ha Mustal Seid 

10 Fortaleza,Cecadua 1.572.416 ha 
1 
Nasser Abrahim Nasser 

11 loiranaa 587.885 ha Maria Lu~e Hidaloo Lima 

12 Ser.Samoaio 272.000 ha Foo. Carlos de Souza 

13 Serinoal João Ben1o 170.000 ha Fco Souza Farias 

14 Sennro>I Reoública 150.000 ha Foo Souza Farias 

15 Ser. Colosso e outros 889.082 ha ·Mustaf Said 

16 Ser. Castanhal Gran- 356.436 ha M V D Uma e Foo C Mornró 
de 

17 Ser. Natal ou Novo 155.906 ha Sebastião Dantas e eia 
Natal 

18 Serinaal Marioua 369.262 ha J. C. Silva e Foo Checas 

19 Ser. Boca do Atucat• 281.000 ha Allredo Praxedes de Oliveira 
auini 

Fonia: Corregedoria Geral de Justiya do Estado do Amazonas 

1 

CANCELAMENTO DE REGISTROS DE IMÓVEIS· BORBA 

Prov. Imóvel Área M1tric:u • Adqulrenle 
lida 

02 Fazenda Santiaoo 162.124 há Jorae JamU e outros 

02 Fazenda Rio Luna li 2110.733 há Mabra lndllStrial Comércio lida 

03 São Pedro 75.000 há Plfnio Sebastião Xavier Benfica 

04 Ssr. Cachoeira 100.000 há Plfnio Sebastião Xavier Benfica 

05 Jatuarana 160.000 há Plínio Sebaslião Xavier Benfica 

05 P~avuara ,46.000 há Luiz Guamiere 

io1 Terra Nova 22.500há Fco Ro<lriaoos de Medeiros 

08 Giboia 12.000 há Almerindo Montei•? de Souza 

09 fazenda Priciosa 10.000há Almerindo Monteiro de Souza 

'10 Faz. Julai Grande 10.000 há M' de Jesus Cavalcantc da Silva 

11 Fazenda Nazaré 1 20.000há Edvar Souza 

12 Fazenda Nazaré li 20.000há EàvarSouza 

13 Faz. Mata Azul 432.119há Adão Medeiros Paz 

14 Gleba do Laao 245.409 há Juclei Saldanha 

15 Faz. N. Sra. Apareci· 7.260 há Adernar Alves de Almeida 
da 

t6 Fazenda Biatã 121 há FrancisC«l Goncalves de Pinto 

17 Fazenda Ouro Novo 3.000 há Laerte Paf!Oni 

18 Gleba MonteneQro 50.000há Humberto Baltazar da Cunha 

19 Gleba São Carias 15.600há CBT·Comoanhia Brasileira de Tralores 

20 Sobral 1.075 há Adel Mamed Assi 

Fonte: Corrooedoria Geral da JIJStiça do Estado do Amazonas 
1 1 1 

CANCELAMENTO DE REGISTROS DE IMÓVEIS • CARAUARI 

Prov. bn6vel área Matrtcu- Mquirente 
lada 

02 lTAPOAN 36.000ha Francisca Saldanha Medeiros 

03 SÃO MIGUEL 32.000 ha não consta o nome do adnuirenle 
-

04 ITRÊSBOCAS 186.250ha Rizelda Luniare Guimarães 

05 CONCORDIA 1 E li 20.337 ha Eutália Printes Correia 

08 INDEPENDeJCIA 10.189ha Atl:enor Mendes da Silva 

07 WALTERBURI e ou· 26.261 ha IJoãoDanta.sde Brito 
1ros 

08 TAOCA e outros 20.465ha Edoel José Ferreira Alves 

09 sem denominacão 1a.mha Milton Pereira da Costa 

10 SANTA ROSA 300.301 ha Dorival Homero Knialloff 

11 AOUIDABAM 14.331 ha EdvarSouza 

!Fonte: Correaedoria Geral de Justka do EslBdo do Amazonas 

CANCELAMENTO OE REGISTROS OE IMÓVEIS· CANUT AMA 

02 Paieú de Floies 499.058 ha AMAZONACRE 

03 Guararaoes 175.015 ha Maria Luiza Hillalao Lima 

04 Palmares ~.oma Maria llli2a Hirnilno Lima 

05 Jadibaru 2.243.550 ha Falb Saraiva de Farias 

06 Palhal 450.672 ha AMAZONACRE 

07 NwoOestino 455.468ha AMAZONACRE 

os Boca do Pamafari 1.500.000.000 JoS11 Rodrigues da Silva 
ha 

09 Riô do Sol 1.028.425 ha MANASAS/A 

10 Fazenda Mamuriá 8.15.487 ha MANASASIA 

11 Fazenda Ánua Azul 17.000ha Celso Messias da Silva 

12 Sanlana 753258 ha Mauro Célio Mello 

13 IMaoinQuari ko4.ooo 11a Jawues Lehe 

14 Nossa Sra Aoarecida 121.000ha ValdMno Peron 

15 Fazenda Piratinil1Qa 53.5!10 ha ldalva Fraaa M!Jeira Sitia 

16 São Luiz 53.500 ha ose Luiz Fraaa da Sitia 

17 N Sra Auxiiadora 53.SOOha Antonio Ca1los fr.ma 

18 Faz Eldorado e S1a 12.000.000 Martim Benlo de Olivilira 
Maria .000 ha 

19 Serinaal Aoaixonado 101.000ha AMAZONACRE 

20 Seringai São Fraix:is· 107.000 ha ~ECMIN ·Tecnologia Mireral 
co 

21 SerinQal São l.liauel 90.000 ha TECMIN • T ecnolooia Mineral 

22 Serinaal Suvaco 98.000ha TECMIN • T ecnolooia Mineral 

23 Serinaal São José 23.657 ha AMAZONACRE 
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-
M- !!erinaal 1» de Janeiro 89.000ha AMAZONACRE 

25 fõeringal ltucumã e 102.000ha Sllpply-Rep, Com e Ellj) Uda 
uutros -

26 S<l!ingal Rlozinho e ~.OOOha Sllpp/y-Rep, Com e Ellj) Uda 
outros -

~ ~ião Dominaos 97.000 ha AMAZONACRE 

28 ~õãa Carlos e outros 24.914 ha ACRESULS/A 

29 Novo Destino 247.882 ha Dinalmo Custódio de Oliveira 

~ :,em denominacão 10.500 ha Charles Geo!Qll Melek 

31 :•.mami 10.SOOha Cha~es Georae Me/ek -
L. rAanlia 1.000ha Celso Messias da Silva 

34 i<ovo Horimnte 17.000 ha Ezoauia• Alves Pereira ,___ 
35 :;ão Nicolau 48.000ha Zamir José i1.ssad e outros 

~ ~ az Slo An1011io 11.000ha Raimundo A de Amorim 

37 ; :azanda Sta Maria 10.000 ha Joair Marcondes Pereira ,___ 
38 Faz Grupo São Do- 10.000 ha Augustinho Paulo da Silva 

>---
.ninaos 

~ :azenda rruA 240.000 ha Amadeu Maués 

40 :=amnda SANTA 7.191 ha AMAZONACRE 
CRUZ/ -

~ :-azenda Olinda 30.000 ha sem oraoriedade definida 

~ :Joa ~<OAl'RIV'Jt 7.269 ha ACAESUL SIA 

Q___ :lanta Cruz li 3.696ha ACRESUL SI.A 

Fonte: C:orregedoria Geral de Justiça óo Estado do Amazonas 

Observação (1): Os Sr. Fab Saraiva de Farias 
detinhapoderes procuratóriosde: Mª LuizaHadalgo 
Lima, Francisca Cristina, 

ACRESUL S/A, AMAZONACRE, TECMIN -
Tecnologia Mineral, Supply-Representação Com. E 
Exp. Ltda., Abda la G. Sle i man, Eco mex S/A, Ka i man 
Vi a gens e Tu ris mo Ltda, AFA lnd. E Com. De Pro du
tos de Um pe za ltda e Falb Sa ra i va SIª Com isto, , vi
sava sempre a tática de passar as áreas de uns para 
os outros, cons tru indo as sim o in ·cio de uma Cadeia 
Dominalparaludibriarterceirosaprocuradeterrasdo 
Esta do do Amazonas. 

Observação (2): A extensão territorial de 
1.500.000.000 ( hum bilhão e quinhentos milhões 
de hectares) re fe rente ao imóvel ru ral Boca do Pa
mafari de "propriedade" de José Rodrigues da Silva 
não foi con sidera da para soma na ta be la de can ce la -
men to de registros por se tra tarde erro absurdo na la
vratura da escritura, arrecadando para o adquirente 
uma área dez vezes maior que a extensão do ter ri tó
rio do Esta do do Amazonas. 

Observação (3): A extensão territorial de 
12.000.000.000 (doze bi lhõesde hectares) re te rente 
ao imóvel Fazenda E Ido ra do e Sta Ma ria de "pro pri e
da de" de Martin Bentode Olíve ira nãofoicon sidera da 
para a soma na tabela de cancelamento de registros 
porsetra tarde erroab surdo na la vratu rada escritura, 

,_-~CANCELAMENTO DE REGISTROS DE IMÓVEIS·-TA;;;;;;---! 

~)Imóvel Áraa M•trlc:ulllda A<lqulr1111ta 

02 JavaN 12.500 ha Domloio Ferreira doa Santos 

03 TAURIA 561.899 67 ha Edson Sidlney Zanna 

~ 1Reden~Ã<l 35.950 ha Falb Saraiva de Farias 

OS Rabelo do Secuti- 100.000 ha Fa!b Saraiva de Feriu 
ri 

~ Boca do Rabelo 92.033 ha 

QI_ Fortaleza 94.227 ha 

08 Nova Aurora 66.000 ha 

!!!._ Fioregta 509.104 ha 

10 Boa Fé ou Nova 56.000 ha 

Faib Saraiva de Farias 

Falb Saraiva de Ferias 

Faib Saraiva do Farias 

Mauro Célio .Je Carvulho Melo 

Falb Saraiva de Farias 

~~~~~--t--~-~--+-----~---t 
,lJ_ SanÍana 61.900 ha 

J.L São João 82.000 ha 

13 Jacutinoa 94.227 ha ,__. 
~· São Jorae 37.580 ha 

15 São '~iguel e ou· 90.000 ha 
~ .. tros · 

~ ltucumã e outros 102.000 ha 

,!.L._ ~inho e outros 96.000ha 

18 Jaóibanill 114.000ha 

19 Santa Maria 68.000 ha 

~ 13 de Maio 1.225.000ha 

21 19 de Janeiro 40.000ha -· 
B.. Santa Marta 449.282 ha 

Falb Saraiva de Farials 

Faib Sarar.a de Fa~ 

Luiz Otávio de Souza 

André Luiz Gomes Pio 

Faib Saraiva de Farias 

Falb Saraiva de Farias 

Faib Saraiva de Farias 

Fa!b Saraiva de Farias 

Falb Saraiva de Farias 

Falb Saraiva de Farias 

Odete o·Avile Júnior 

A.mazonacre 

23 Allai~onado 101.000 ha f-'--t-........ =---i------TP~o_r1o~Se~1q.~ro Nav..,aocles 

~· 
São Francisco 

Seringai 
Antonio 

107.000ha 

Sto 3.603.941 ha 

Porto Seauro Nsv""•"ões 

\Falb Saraiva de Farias 
1 

arre ca dando para o ad qui rente uma área dez vezes 
ma iorquea extensão Ter rito ri ai do País. 

Observação: A Correição Extraordinária reali
zada nocartó rio da comarca de ma nico ré não apon
tou irregularidades tão graves quanto a de Tapauá, 
mas foram detectadas inconsistências de diversas 
CadeiasDominiaiscomotambém,inúmerasmatrfcu
las lavra das em desa cor do com a Lei; por isso há tam
bém que seapu rardeformami nu cio saatra vésde in
diciamentono Ministério Público Fede raldoatu aires
ponsá veldaque leCartó rioeestabe lecera respon sa
bilidadedeoutrosserventuáriosenvolvidosnosatos 
registraiscancelados 

São, por tan to, mais de 37 mi lhões de hec ta res 
com registro irre gu larcan cela do este ano. 

A influência do judiciário na grilagem pode ser 
aqui la ta da ao se ex porque, deste montantedete e
ras, ou seja, de 37 milhões de hectares, cerca de 24 
milhõesoriginaram-sederegistrosdeterminadospor 
sentença de juízes, as quais os oficiais de cartório 
são obriga dos a cumprir. 

Isso é o que de monst4ra no quadro apresenta
do em anexo,intitulado"Açõesprolatadasporjufzes 
nos Esta dos do Amazonas e Pará". 
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ACÔES PROL.ATADAS POR JUJZES HOS EST.~OOS DO AMAZONAS E PA RÁ 

lmóv1J iÁ!el Julz Autor da San- npo da Açio IBenoíaclirio ..., .. 
~· 

Agua,; Pretas 111.673 ha Dr. RUY í•OllATO .\yão ds Usu- Hl>ôlito Queiroz Pinheiro 
..::tnião 

1--

Sanb-1 Clemência. 650.000ha Dr. RUY MOR" TO ~ão de Usu- AntbrOO Fé\ix de Oliveira 
caoião 

Ser. :ião Pedro 485.000 ha Dr. RUY MOPJITO P.ção de UStl- José Said e oulros 
canõ!!;n 

SAn:ónlo do Oui- 1.000.000 há Dr. RUY MOP.ATD Acão de Uau· Benedito Fco Oliveira 

.:!!... cru: ião 

Ser. :>õo Aomào 127.842 ha Dr. RUY MOR.à.TO Açllo de Uau- Paulino de Almeida &tva 

f- .. ··-·· .. ·--··- canião 

Camllrü e outros 15.098 ha Dr. RUY MOAATO AçlloDemar- WJIASAS/A 
catória 

Miry. LlzeSta ~.lla2ha Dr. RUY MORATD : Retilicayão da Mustal Sa>d 
~;e. iArea 

Sar.S!!l'Tlpalo 212.000 na Dr. RUY MOf'.ATO ~Ação de Usu- Fco. car1os d• Souza 
...... _<Jnião 

Co~so e outros 889.082 na Dr. RLIY MORJ.TD iAyão de Usu-
\caoiào 

Mustal Sald 

Natal ou Novo 155.906 ha Dr. VAllllM l'i\ORAES!Ação de Usu- SebasliAo Dantas e ela 
~. l~ião 

Boca do Alucati· 201.000 ha Dr. RUY MORATO !Ação de Uso- Attredo Praxedes de Oü· 

~ c10ião ve1ra 

Faz. HIO LUNA 657.000 ha Ota. M• t4EIOE DE Ação Demar· FamffiaMOSS 

1--· 
!ANDRADE c:Uória 

Faz. Vitória e ou- 1.275.163 há µui. d• CARAUARJ Ação Oemar- More&& Madeíreira Uda 
~ calória 

GI. S1a. Rosa do 1.000.000 há Wulz do CARAUARI Ação Demar- APLUB AGRO 
Tenque catôna FLORESTAL 

AMAZÔNIA S/A. S/A 

Ser. f-ortalaza e 1.572A16há Dr. RUY l!OP.A TO AçãoOemar· MAN"5ASIA 
~~ CJ.tôria 

~Yiariawl 369.262 ha Tab. MURll.0 ROUM Re-ratifiCAl'.Ãn José Cordeiro e Stva 

Faze, oda lpiranga 571.117ha Tab. MURILO ROU!ó Ae ... lificaçâo M' LlÃza Hldalgo Uma 
Ba"os -

Seringai Bom Fim 934.000 ha Dr. RUY MOP.ATO AoáoOemar- OmarT\ll)liBo'9"> 

- Çh.,ria 

Ser. João Bento 170.000 ha Tal>. LUIZ Escritura Pútlfl. Maria de Lima Moreira 
RODOhllLSON Cl1 

Ser. Gas1anhal 355.436 ha Dr. RUY MORA TO Ação Oernar- Manoel Valdir Dá<ila 
Granàe catória 

Ser. i1epúlllica 150.000ha Tab.lW: Escritura ?úbli- Francisco cie Souza Fa-
ROOOr.>ILSúN C3 nas 

Diver~as 12.000.000 Dr.ARMANDO Carta de Adju-· "Carlos Medeiros• 
há BRÁULIO Pl>.Ul diC"".lli" 

!Q!f:l.: 73.931.0n ha 

Merece destaque, ainda, o fato de que foram 
afastados, por enquanto, os oficiais de registro de 
imóveis dos seguintes municípios, por envolvimento 
com grilagem: Lá brea, Ca nu ta ma, Tapa uá, Novo Ari
pu anã, Pau inieAltami ra. 

11.2 O desaparelhamento do Judiciário e a 
lentidãodetramitaçãoprocessual 

A tensão posses só ria de corrente do li tf gio fun
diário é um dos maiores malesdaatividadeagrária 
que necessita de segurança e estabilidade para de -
senvolver-se. A atividade agrária de qualidade, pre -
servadora do meio ambiente e provedora de 
bem-estar social, não é nômade e caracteriza-se 
pelo contínuo melhoramentoda terra, exploradaem 
caráterpermanente. 

A regula ri da dedo mi nial e posses só ria éacon
di ção não só para que o mundo rural receba os in ves
timentos de que precisa, mas, também, para que os 

agriculto resta mi lia respossamconduzirsuavida em 
paz. 

A lentidão do Poder Judiciário no deslinde das 
causas que interferem na lide agrária, ta vo recen do o 
re cru desci men to da tensão so ci ai, a eclosão de con
frontos e a ação dos grileiros, que usam da contusão 
do mini ai e posses só ria para se impor. 

A lentidão, por vezes, decorre de ação ou ina
ção dos próprios magistrados, como no caso de 
ação proposta pelo Dr.Carlos La ma rão, procura dor 
do lterpa, vi san doà nu li da dedetftu lo das fazendas 
Carapanã e SantaMargarida, que abrangem cerca 
de 3 mi lhões e 800 mil hec ta res, naco marca de São 
Fé lixdo Xin gu, no Pará, emju lho de 1997, e que, se
gundodepoimentodo Dr. UbiratanCazetta, Procura
dor da Re pública no Pará, colhi do em 25 de maio de 
2000 em Belém, até então, ou seja, de cor ri dos qua
se três anos, aguar dava odes pa cho de "cite-se" do 
magistradolocal. 

Segundo o mesmo depoente, "diversas opera
çõesfo ramfe itasnes sarna trí cu la entre 97, 98 e 99. E 
o que chama a atenção é que essas operações não 
foramfeitasporpessoassemamfnimaassessoriaju
rfdica;foramfeitaspormultinacionaisenvolvendoum 
banco, o Ao yal Bank of Cana dá, en volvendo uma em
presa te o ricamente brasileira,( ... )". 

Ficacla roopre ju ízodecorrentedade lon gapro
ces suai, pois que a área per mane ce está sen doob je
to de transações ju rí dicas que repassam o problema 
para terceiros, nem sem prebem intencionados. 

A lentidão de tramitação também é causada 
pelo desaparelhamento e fragilidade do Poder Judi
ciário. 

É bastante contundente o testemunho da De
sembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, 
então Corregedora Geral da Justiça do Estado do 
Pará: 

'Temos uma gama de comarcas sem 
juiz. O que acontece, gente? O Estado do 
Pará é imenso. Nossa Pre si dên eia tem te i to 
os esforços para que todos recebam a sua 
prestação jurisdicional como é um direito 
do cidadão. Fica um juiz respondendo por 
duas, três comarcas, sem ter casa pra mo -
rar, sem ter fórum. Ontem, estive na Co
marca de Curuçá onde o juiz dispõe de 
uma sala de menos de três me tros por três 
pra ta zer au diên eia e atender o ju ris di cio na
do, porque lá não tem fó rum ... E até hoje o 
juiz trabalha nesse estado: não tem casa 
pra morar e não tem fórum pra trabalhar. 
Está cedido uma sala da Justiça Eleitoral, 
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lá de um prédio onde ele faz as au di ên ci as. 
Isto eu assisti. Estive na comarca recente
mente, agora, na Comarca de Acará. Pas
mem, meus senhores, uma comarca pe
que na de po pula ção, um muni cf pio grande, 
mas sem titular, só jufzes respondendo 
even tu ai mente, onde dois mil e poucos pro
cessos dormem nas prateleiras. Aliás, até 
no chão, em algumas comarcas, tenho en -
contrado. Este é o quadro da Justiça do 
Esta do do Pará ... 

E quero dizer, ente, que os ser ven tuá ri
os da Justiça, eu tenho até pena, são pes so
as de pouco conhecimento, que respondem, 
muitas vezes, por cartórios nesta região. E 
essas pessoas são pessoas que adquiriram 
o direi to porque eram es cre ventes. Por exem
plo, essa Sr" Eugênia, era escreventedopai 
dela. Quando veio a lei ela já tinha direitos 
adquiridos. São pessoas que nem têm co
nhecimentosuficiente para nós sabermosse 
elas as tão ou não agin do de má-fé." 

A outra das ca usas da moro si da de com a qual 
tramitam as ações judiciais diz respeito à quantida
de de oportunidades recursais que nosso sistema 
processualoferece. 

O Dr. Fe lf cio De Araújo PontesJú nior, Procu
rador da República no Estado do Pará, em depoi
mento de 25 de maio de 2000, aborda a questão as
seve randoque existe no Brasil uma "indústria de re
cursos", que permite que "a impu nidadeven çaa to
dos nós". 

Nas palavras do Dr. Ronaldo Barata, ex-presi
dente do lterpa, em depoimento de 25 de maio de 
2000, "é im possível, neste país, exercitar o profissão 
deadvocacia.Aexistênciademedidasprocrastinató
rias,oscódigosanacrônicos,aexistênciadeagravos 
em cima de agravos, agra vi nhos em cima de ou tros 
agravos eternizam uma de mandaquetemque serre
sol vi da em me nos de um ano". 

Ade longa nocum pri mentodasdecisões judiei
a is permite queasocu pações ilega issecon solidem, 
favorece o descrédito na justiça eau menta a sensa
ção de im puni da de reinante no seio so ci ai. Além dis
so, a regula ridadedominialé requi sitodapazesegu
ran ça agrá ri as, sem as qua is não se vive e produz a 
contento. 

Ressalta-se que, de acordo com o art. 252 da 
Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 31 de de
zembro de 1973), "o registro, enquantonãocancela
do, produz to dos os seus efeitos lega is ainda que, por 

outra maneira, se proveque otítu lo está deste ito, anu
lado, extinto ou rescindido". Assim, enquanto não 
cumpridasasdeci sõesanu la tó rias de registro, pros
seguemastran saçõesen volvendoasterrasso breas 
quais ele incide, en se jandotodas as manobras e lo
cu pie ta ções a que a grilagem dá azo. 

11.3 As correi ções nos Cartórios 

Correição cartorial é o procedimento por meio 
do qual o juiz verificaaregularidade dos atos regis
tra is. Sua periodicidade de pen de da leideorga niza
ção judiciária estadual. É um dos mais importantes 
instrumentos de inibição da grilagem, posto que 
essa viceja atrelada à atuação incorreta dos servi
çosregistrais. 

O art. 37 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 
1994-Lei doscartó ri os-, deter mi na que: 

"Art. 37. A fiscalizaçãodosatosnotari
a is e de registro, menciona dosnosarts. 6ºa 
13, seráexercidapeloju ízocompetente,as
sim definido na órbita estadual e do Distrito 
Federal, sempre que necessário, ou medi
ante representação de qualquer interessa
do, quando da inobservância de obrigação 
legal por par te de no tá rio ou de ofi ci ai de re
gistro, ou de seus prepostos. 

Parágrafo único. Quando, em autos ou 
papéis de que conhecer, o Juiz verificar a 
existência de crime de ação pública, reme
te ráaoMinisté rio Pú blicoascópiaseosdo
cumentos necessários ao oferecimento da 
denúncia." 

A CPI detectou várias falhas no processo 
corre cio naldoscartó rios. As correções não são fe
itas com a periodicidade que a lei demanda, nem 
com o rigor e cautela que são ne cessá ri os.Mui tas 
correições são feitas, apenas, nos cartórios que 
trabalham diretamente com o juiz, os cartórios 
onde ficam os processos despachados pelos ju r
zes. 

Só existe um juiz correge dor pores ta do. Não há 
correge do riaagrá ria. O Dr. Lúcio Fiá vio Pinto, emde
po i men to de 25 de maio de 2000, enfoca a questão 
nos seguintes termos: 

"(. . .) eu gostaria de sugerir que os se -
nhores propusessem amanhã, para a Dr" 
Corregedora, e até nem precisa propor pra 
ela, basta apresentar um projeto de lei por -
que é a faculdade é do Poder Legislativo, 
criando a sub-correge do ria de assuntos fun
diários, porque só existe uma corregedoria, 
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não só no Pará, em todos os Estados da 
Amazônia, com essa dimensão continental, 
só existe uma corregedoria. Por mais que a 
corregedoraseja honesta, eficiente, compe
tente, ela não consegue dar conta. Então, 
teria que pelo menos ter uma corregedoria 
da capital e uma corregedoria do interior e 
uma sub-corregedoria de Assuntos Fundiá
rí os, por que só as sim vai poder fazer audita
gem competente nos cartórios. Como já foi 
dito aqui, ve ri ti caros livros de cartório é ter
rível porque as anotações é um caos, é um 
negócio horroroso. Um simples trabalho de 
auditagem no cartório de Altamira tecnica
mente bem feito vai levar, no mínimo, três a 
quatro meses, no mínimo, com um pessoal 
técnicoespecializado. ( .. .)" 

Por outro lado, a correição é feita, às vezes, 
por ju í zes que não entendem profundamente de sis
temática registrai, nem são afeiçoados ao ramo de 
DireitoAgrário. Gente estra nhaà lide registrai dificil
mente consegue interpretar a contento os livros de 
registrosde imóveis. 

Os funcionários dos órgãos fundiários esta
dual e federal não participam dela, nem os repre
sentantes do Ministério Público, os quais poderi
am contribuir em muito para detecção de irregula
ridades, posto que acostumados a lidar com as 
causas agrárias e conhecedores prévios dos re
gistros sobre os quais pesam maiores indícios de 
fraudes. 

O Dr. FelíciodeAraújoPontesJúnior,Procura
dorda Re pública no Pará, ao analisar, em seu de po i
mento, os requisitospararea lizaçãodeefetivacorre i
ção no Cartório de RegistrodelmóveisdeAltamira, 
alude que "entre essas ne ces si da des, uma básica é 
que exa tamentequetécni cosfede ra is este jamdentro 
desse cartório, certo? Que estejam no cartório, que 
venham, que V. Exª•possam requisitardoMinistroda 
Refor ma Agrária um empenho para que técnicos ve
nham para o cartório de Alta mira e passem por exem
plo, quinze dias ou um mês lá dentro, e possam ta zer 
essetra ba lho de revi são de to dos os títulos.( ... ) 

Conclusão e sugestões 
A deficiência do processo de fiscalização dos 

cartórios na Amazônia é gritante. Hácartó rios en vol
vidos com grilagem que nunca passaram por correi
ção. 

Os juízes não dispõem de tempo nem de pes so
ai de apoio para pro mo ver afundo a tis ca li za ção dos 
livrosregistrais. 

Osórgãosfundiá riosfede raleestadua is, assim 
como o Ministé rioPú bliconãotomampartena fisca li
zação, com a qual poderiam em muito contribuir, já 
queconhecedoresdoslitígiosagráriosexistentesna 
área sob ju ris di ção do cartório. 

Apresentamos, então, projeto de lei segundo o 
qual os órgãos de festão fundiária federal, esta du ai e 
municipal, bem como o Ministério Público, sejam inti
ma dos para participardascorre içõesdosatosde re
gistro de imóveis, a qual terá periodicidade máxima 
de um ano. 

11.4Acompetênciaju risdicional 

Ascompetências jurisdicionais para as causas 
agrárias são, em geral, da Justiça comum estadual. 
No entanto, as ações desa pro pri a tó ria e a que las que 
tenham por objeto terras da União são decidi das pela 
Justiça Federal. 

Existe flagrante imbricação entre essas ações 
judiciais.Porexemplo,adesapropriaçãoéinstrumen
to útil e contundente para solução de conflitos pos -
ses só rios, posto que, como ato de império, ela resol
vera pi damente o conflito ao imi tiro Poder Público na 
posse da área, evitando-se, assim.a eclosão de con
frontos. Os litígios possessórios são decididos pela 
Justiça Comum, enquanto que a desapropriação 
agrária corre na Justiça Federal. 

A cri ação da Jus tiçaAgrá ria, na qual se pode ri
am unificar as discussões das querelas relativas à 
terra, é antiga bandeira dosagra ris tas, atentos que 
estão às pe cu li a ri da des do mundo rural, no qual la
buta o mais fraco entre os débeis eco nô micos: o tra
ba lhadorru ral, oagricultorfami liar,oposse iro, estes 
a quem o acesso à prestação ju ris di cio nal constituí 
uma utopia. 

O constituinte de 88 foi tímido ao fixar, em seu 
art. 126 que: 

"Art. 126. Para dirimir conflitos fun diá ri
os, o Tribuna/ de Justiça designa ráju í zes de 
entrância especial, com competência exclu
siva para questões agrárias. 

Parágrafo único. Semprequenecessá
rio a eficiente prestação jurisdicional, o juiz 
far-se-á presente no lo cal deves tí gio." 

Em nível nacional, pou cose aplicou o dispositi
vo em comento, não obstante a eclosão de tantos 
confrontos posses só ri os ve ri ti ca dos ao longo dos úl
timos anos, eo imen sopa tri mônioagrá rio brasileiro, 
tãomaldistribu í doe utilizado. 



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO Sexta-feira 28 00371 

A mf n gua de Justiça Agrária, também não se es
pecializam os órgãos que atuam junto ao Ju di ciá rio: 
não há pro moto riaagrá ria, tampouco de legaciaagrá
ria. 

Semaprestação jurisdicional, predominaa lei 
domais forte. Domeioru ral,continu amasurgirlevas 
e levas de de serdadoscomdestinoàpe rife ria urba
na. 

Conclusãoesugestões: 

Nossa sugestão vai no senti do de cri ar a Jus ti
çaAgrá ria, via emendaconstitucional. 

Pelanossapro posta, aJustiçaAgrá ria se ria ins
tituída em regiões prioritáriasmantida pela União e 
competente para dirimir questões fundiárias, entre 
elas:desapropriaçãoporinteressesocial,divisão,de
marca ção e parca lamento de imóveis rurais, usu ca
pião, ações possessórias e discriminatórias, direito 
imobiliário registrai; regularização fundiária, ITR, en
treoutras. 

12.0slevantamentostopográficos 

A demarcação topográfica dos imóveis rurais 
permite, também, a grilagem. Antigamente, não se 
dispunha de aparelhagem para identificar perfeita
mente os limites do imóvel. Muitos referenciais físi
cos e geográficos utilizados se alteravam ao longo 
do tempo. 

NaAmazô nia, é ma ioradificuldadededemar
cação de terras, porque seus rios são sinuosos, de 
leito sub dividido, com contornos inconstantes. Exis
tem mu i tas ilhas e lagos, e há a pre va lên eia de fio -
resta aparentemente plana e homogênea. Até para 
um nativo da região, reco nhe ceros li mi tas dos me
moriais descritivos dos imóveis rurais é tarefa bas
tanteárdua. 

Muitos títulos identificam glebas fazendo refe
rên eia a "estradasdese rin ga", unidadedemedida im
precisa emu ito utiliza daquandoos governos, prin ci
pal mente no Esta do do Amazonas, no auge do ci cio 
da borracha, ti tu la ramterrasparaa extração do látex. 

A utilização do georeferenciamento como ins
trumento para perfeita identificação dos contornos 
dos imóveisruraisnosparecenovidadetecnológica, 
capaz de mudar drasticamente o trato da questão. 
Usando coordenadas baseadas em sinais emitidos 
por satélites, captadas por aparelhos conhecidos 
como GPS, é possívellocalizarcomprecisãoquase 
ab so luta os marcos de cada imóvel. 

Foi aprova do neste Congresso o Projeto de Lei 
rf 3.242/2000, do Poder Executivo, que fixa que os 
memoriais descritivos dos imóveis que sejam des-

membra dos, parca lados, remembrados, transferidos, 
ou que sejam objeto de ações ju di ci a is, conterão as 
coordena das dos vértices de tini dores dos seus limites 
georeferenciadasaoSistemaGeodésicoBrasileiro. 

Além disso, tais me mo ri a is passarão a ser as si
nados por profissional habilitado e conter Anotação 
deResponsabilidadeTécnica-ART. 

Tais pro vi dên ci as, de um lado, fui minam a con
fusão existente na identificaçãodosmarcostradicio
na is de limitado resdos imóve ise, de outro, tornam fá
cil a identificação e punição dos técnicos que subs
creveremlaudosfraudados. 

13.REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA 
13.1 Introdução 
Preliminarmente,éprecisoesclarecerquenãofa-

remos,aqui,distinçãodoutrináriaentrelegitimaçãode 
posseeregularizaçãofundiária.segundoaqualalegiti
maçãoabrangepossesdeatécem hecta resa regula ri
zação incide sobre áreas com dimensão superior a 
essa.Alegitimaçãoseráconsideradacomoespéciede 
regularização,queseráavaliadaemseusentidoamplo, 
como o conjunto de pro vi dên ci as ne cessá ri as a pôr em 
ordem aposse e o domínio da terra. 

Ao longo de nossa História fundiária, a terra pú
blica foi sendo aos poucos incorpora da ao mundo pri
vado,privilegiando-se: 

a) os apadrinhados dos governantes, 
beneficiados com títulos de grandes áreas 
(capitanias, ses ma rias.da tas de terras e ou
tras figuras congêneres), das quais nunca 
seexigiaaproveitamentoadequado; 

b) os ocupantes ricos e poderosos, 
que, com uso da violência e com a apre
sentação de documentos de validade duvi
dosa, conseguiam expulsar, geralmente 
com a conivência do estado, os pequenos 
posseiros, apoderando-se das áreas por 
elesamainadas. 

Hoje, conforme veremos adiante, pouca coisa 
mudou: a legitimação de posse do pequeno ocu
pante (até 100 ha, em terras federais) passa por 
lentoprocessoburocrático,enquantoqueasaliena
ções de áreas maiores (100 a 2500 ha, ou, até, su -
periores aos limites constitucionais) são feitassem 
critério, sem transparência, sem publicidade, sem 
licitação. 

Também continua ava ler a lei do mais forte, por
que a Justiça nunca alcança o peque no pro du torru ral 
ou posseiro. Enquantoisso,ogri lei roconsegueobter 
abertura ju di ci ai para as ver sões que lhe interessam, 
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sem que o juiz, nem de longe, conheça o local so breo 
qual incidem as provas a ele apresenta das. 

A atividade de. regularização fundiária está in -
trinsecamente relacionada à ocupação de terras pú -
bli cas, na medi da em que, por intermédio dela, aos le
gítimos pos su ido resdeterrapúblicasãoou torga dos 
títu losdedomínioedosilegítimospossu ido resé reto
ma da a terra. 

À União, cabe regularizar as possesso bre ter
ras devolutas da faixa de fronteira (150 quilômetros 
ao longo das fronteiras terrestres na cio na is), que lhe 
pertencem. Os Estados promovem a regularização 
das terras devolutas restantes. 

13 .2 Ação Ois cri mi na tó ria 

Um dos instrumentos para a regularização 
fundiária, a ação discriminatória é o processo por 
meio do qual se identificam as terras particulares 
com título regular, às terras públicas com ocupa
ção legítima e às terras públicas ilegitimamente 
apropriadas. 

Ou an to mais se executam ações discrimina tó
ri as, mais pro pri e da des são le gi ti ma das e mais ter
ras são arrecada das. Mais inibida fica a ação dos gri
lei ros, porque, por meio de las, promove-se ampla in
vestigação sobre a si tu ação de posse e uso da terra, 
e a respe itoda ve raci da dedostítu los sobre elas in ci
dentes. 

lnfe lizmente, osinstitutosdeterra estaduais ea 
Uniãonãotêmpromovidoaregu la rizaçãofundiá ria a 
contento. A si tu ação do Incra é de extre madebi lida de 
operacional, porqueafa ixadefrontei racorresponde 
a cerca de 1,5 milhão de qui lô metros quadra dos, em 
torno de 17% do ter ri tório nacional. Adi men são das 
terras abrangi das pela faixa defrontei ra na Amazônia 
Legal pode seres ti ma da em 1 milhão e 70 mil de qui
lômetros quadra dos, 20% dela. 

O Incra mal consegue promover os assenta
mentos de refor ma agrária, quanto mais gerir ta ma
nho estoque de terras devolutas. O Incra passa anos 
sem emitir um único título de domínio ou concessão 
de uso sobre suas terras devolutas da União. 

Aaçãodiscriminatóriaéprocessolento,queexi
geamplaaveriguaçãodosdocumentosapresentados 
e das condições de uso das glebas. Dúvidas acerca 
de limites e confrontações de imóveis rurais têm que 
serdi ri mi das emcam po, o que de manda umes forço 
para o qual o juiz com pe tente não tem condições de 
despender, via de regra. 

Conclusãoesugestões: 

Conquanto a ação discriminatória consti
tua-se em instru mentote o rica mente eficaz para re
gularização fundiária, a debilidade da estrutura 

operacional dos institutos de terra estaduais, do 
Incra e do Ju di ciá rio e a com pie xi da de do processo 
discriminatório fazem dele instrumento que é utili
zado apenas pontualmente, nesse ou naquele mu -
ni cí pio, sem a pe rio di cidade nem a abran gên eia ne
cessárias. Grandepartedosmu nicípiosnun cative
ram suas terras d is cri mi na das e há mui tas dis cri mi
natóriaspa ralisadas. 

NaAmazônia,asconseqüênciasdíssosãoterrí
ve is, na medida emqueaapropriaçãodeterrasdevo
lutassedá em rít mo.ace le radoe deforma desordena
da, o que atropelaosmecanismosderegularização 
fundiária como este. 

Na ausência do Estado, prevalece, como tem 
preva lecidoao longo de nos satristehistó ria fundiária, 
a lei do mais for te. 

Nesse contexto, propomosaapresentaçãode 
pro jetode lei permitin doa tran saçãoe a tu te la ante
cipada nas ações discriminatórias, utilizando-se, 
como critério para negociação ean teci paçãodetu
te la, ova lordas ben feito ri as in de ni zá veis ex is tentes 
no imóvel. 

13.3 A Regularização Fundiária de Terras da 
União 

A legislaçãofede ralsobre regula rizaçãofun diá
ria se nos afigura injusta e bu ro crá ti ca. 

A legisla çãoé injusta porque extrema mente ri
gorosa com a legitimação de posse dos pequenos 
ocupantes, enquanto que omissa em relação à ali e
na ção de áreas maiores, o que per mi te que elas se
jamfeitassemcritériostransparentes. 

O art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 
1976,estabelece, inverbis: 

"Art. 29. O ocupante de terras públicas, 
que as tenha to ma do pro du tivas com o seu 
trabalho e o de sua família, fará jus à legiti
mação de posse de área contínua de até 
100 (cem) hectares, desde que preencha os 
seguintes requisitos: 

1-não seja pro pri e tá rio de imóvel ru ral; 
li - comprove a moradapermanente e 

culturaefetiva, pelo prazo mínimo de 1 (um) 
ano. 

§ 1º A legitimação da posse de que 
tra tao presente artigo consistirá no forneci
mento de uma Licença de Ocupação, pelo 
prazo mínimo de mais 4 (quatro) anos, findo 
o qual o ocupante terá a preferência para 
aquisição do lote, pelo va lorhistó ri coda ter
ra nua, satisfeitos os requisitos de morada 
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permanente e cultura efetiva e comprovada 
a sua capacidade para desenvolver a área 
ocupada.( ... )" 

Como se depreende de uma leitura atenta do 
dispositivo transcrito, até que se permita ao peque
na posseiro comprar do poder público o lote ocupa
do, deve sua exploração ser acompanhada pelo ór -
gãotundia riodu rante, nommi mo, cin coanos, du ran
te os quais se verificará o cumprimentodetodosos 
requisitoselencados. 

Trata-se de tarefa para a qual o Incra não tem 
estrutura operacional com capilaridade capaz de 
cumprir. 

O ri gordas exi gên ci as nos parece exacerba do, 
mormente quando se consta ta que imó ve is com área 
entre 10002500, limiteconstitucionalacimadoqualé 
exigi da lei auto rizativa (art. 188,§ 1º, CF), são aliena
dos mu i tas vezes sem mas mo licitação. 

A nosso ver é preciso simplificaralegitimação 
de posse, com pati bi lizaro li mi te da área (100 ha) com 
adefi niçãodepequena propriedada rural (até quatro 
módulos fiscais), fixar critérios menos benevolentes 
para ali e nação de ex cedente a essa com até oito mó
dulos tis cais, edis por sobre ali e nação de áreas com 
dimensão acima desse limite, estabelecendo, para 
as tas últimas, requisitos mais rigo ro sosepre çosme
nosfavorecidos. 

Por outro lado, na Amazônia, o requisitodacul
tu ra efetiva tem que sercon fronta do com a na ces si
dade do aproveitamento sustentável da floresta. A 
conversão do solo para uso agrícola ou para forma
ção de pastagens, quando não seapre sentacom pa tf
vai com a capacidade e po ten ci a li da de de uso da ter
ra, não deve ser reconhecida como efetiva explora
ção, mas como depredação da área. Por outro lado, 
deve-se valorizar sistemas de produção que não im
portem no corte raso da fio resta. 

Odesmatamento indiscriminado, amplamente 
conde nadodopontodevista ecológico, éfacil mente 
detecta do e, nos termos atua is, ajuda a con fi gu raro 
requisito da exploração efetiva. Enquanto isso, ex
plorações agro-extrativistas, geralmente mais reco
mendáveis, sãodedifí cil ve ri ti cação, posto que ca
mufladas pela floresta, necessitando de vistoria no 
local. 

É preciso remodelar o modelo de empreendi
mento passrvelde legitimação, deformaacom pa ti bi
lizá-lo com os princlpiosdemanejoracionaldosre
cursosnaturais. 

Ao repensar esse modelo, a ser adaptado a 
cada região de acordo com o zoneamento ecológi
co-eco nô mico, estaremos de fi nin do os rumos e o tu
tu roda Amazônia, a forma como o imenso estoque de 

terraspúblicasdevolutasrestantepoderáserapropri
a dope las gerações atua is e vin dou ras. 

Outraquestãodizrespeitoànecessidadedeve
dar a trans fe rên eia de gran das extensões de terra pú
blica a um só cidadão. Por isso, a Cons ti tu i ção Fede
ral, no§ 1ºde seuart.188, estabe leceaobriga to rie
dade de aprovação prévia do Congresso Nacional 
para toda alienação ou concessão de terra pública 
comáreasu pe riora2.500hecta res, excetuando, no§ 
2º do mesmo artigo, as transferências de terra para 
fins de refor ma agrária. 

Are forma agrária é entendi da, doutrina ri a men
te, como o conjunto de ações que ai te ramo regi me de 
uso e posse da terra, com o fim de pro mo ver a justiça 
social. 

Essa concepção abrangente tem dado azo a in
terpretaçõesdistorcidas, capazes de abrigar, sobre 
o manto da imu ni da de do§ 2º, toda ali e nação, que, 
ao livreju fzodiscricionário da autoridade fundiária, 
possa trazer benefícios para o desenvolvimento do 
campo. 

É as sim que gran das áreas têm sido ali e na das 
ou concedi das sem a of tiva pré via do Congresso Na
cional. 

Porúlti mo, deve-seres saltar que a faixa de fron
teira abrange boa parte de alguns Estados, sendo 
que, dentre eles, o caso mais crf ti co é o do Acre, cujas 
terrasdevo lutas sãoquasetodas federa is. 

Taisentidadesfederadasficamimpossibilitadas 
de con tri bu ir para are gula ri za ção fundiária, pois não 
têm terrasdevolutas. Qualquerprojeto fundiário que 
pretendam implantar em terras da União de pen de de 
lenta apreciaçãoburocrática e, em certos casos, da 
edição de lei específica. 

Conclusãoesugestões: 
Os pequenos posse i rosdeterrasdevo lutas da 

União enfrentam lento e penoso processo para verem 
suas posses legitimadas. Enquanto isso, os grandes 
ocu pan tas obtêm a chance la as ta tal para suas pos
ses de ma na ira ardilosa e rápida, à sombra de dispo
sições lega isobscu ras ade sarti cu la das. 

Além d e cor ri giressa injustiça, faz-se na cessá
rio readequaromode Iode expio ração tido como legi
timável, de manei raqueosimplesdes ma ta mentoda 
área não seja condição para sua la gi ti mação, ou sig
nifique,porsisó,efetivoaproveitamento. 

Deve-se ve dar em lei a for ma ção de me ga pro -
pri e da das, com áreas que chegam a mi lhõesde hec
tares. 

É precisooconcursodasmá quinasad ministra
ti vas federal e estadu ai para a pro moção da regula ri
zaçãofundiária. 

Peloexposto,sugerimososeguinte: 
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1) projeto de lei que: 

a) extingue a licençadeocupação; 

b) reduz o tempo dedura ção da posse 
le gi ti má vel para um ano; 

c) usa o módulo fiscal como base de 
cálculoda 

área legitimável, fazendo com que, de 
fato, somente peque nas posses possam ser 
legitimadas; 

cO estabelece, como requisitada legiti
mação, o cumprimento da função social do 
imóveledozoneamento eco lógico-econô mi
co; 

e) fixa a necessidadede licitaçãopara 
a alienação e concessão de imóveis públi
cosnão-legitimáveis; 

t) define reforma agrária, para os fins 
da imunidade prevista no § 2º do art. 188, 
da Cons ti tu i ção Federal, como sendo a pro
moçãodeassentamentosru rais; 

2) Projeto de lei que delega aos Estados a 
competência para promover a regularização fundiá
ria na faixa de fronteira, concorrentemente com a 
União; 

3) PropostadeEmendaà Constitu içãolimitando 
adi men são da pro pri e da de rural a se iscen tosmódu
losfiscais. 

13.4 Regularização Fundiária de Terras dos 
Estados 

Noexercíciodacompetênciaparalegislarsobre 
a ad ministração de seus bens, entre os quais se en -
con tramas terras pú bli casde vo lutas, os Esta dos têm 
editado normas bastante diferentes para enfocar a 
questãodaregu la rizaçãofundiá ria. 

Embora numa visão geral dessas normas se 
vislumbremlimitesdedimensãodeglebalegitimável 
e outros requisitos compatíveis com a intenção de 
distribuira terra para quem nela trabalha e dela preci
sa, aqui e ali encontra mos brechas com as quais, ao 
lon goda história, se tem legitimadotransfe rênciasde 
grandesáreasaprivilegiadosocupantes. 

Assim é que, por exem pio, no Pará, o art. 44 do 
Ato das Ois posições Cons ti tu cio na is Tran sitó ri as as
severa, inver bis. 

Art. 44. As áreas de terras sobre as 
quais existam decisões judiciais de partilha 
ou de adjudicação e as respectivas cadeias 
dominiais que comprovem a existência de tí -
tulo legítimo são consideradas propriedades, 
devendo a sua regularização no órgão fun-

diário do Estado, ocorrer sem nenhum pa
gamento porpartedointeressado." 

Esse dispositivo tem servido para legitimar a 
transferência de grandes áreas do domínio público 
para o privado, semqueasexigênci as lega iscontidas 
emnormasfede ra is gera isoudehie rarquia superior 
sejam atendi das, em es pe ci ai: a ne ces si da de de li ci
tação para ali e nação de imóvel público (norma geral) 
e de aprovação pré via do Congresso Nacional, para 
alienação de áreas acima de 2.500 hectares (1º do 
art.188daConstituiçãoemvigor). 

É preciso uniformizar o tratamento da matéria 
em todo o território nacional e preencher possíveis 
brechas jurídicas usadas para contornar as limita
çõesconstitucio na is, dei xandoparaosentesfede ra
dos a com pe tên eia d e adaptar esse tratamento às pe
cu liaridadesregionais. 

A União pode promover essa uniformização 
pois, noâmbitodo Oi re itoAdministrativo, temcompe
tên ciapara editarnormasge ra is e, no âmbito do Oi re
ito Agrário, tem competência privativa para legislar, 
conforme estatui o art. 22, inciso 1, da Constituição 
Federal. 

Conclu sãoesu gestões: 
As normas dos Estados sobre regularização 

fundiária são dispersas e divergentes. Não há um cor
po jurídico legal, em nível nacional, a assegu rarhar
mo nia e ho moge ne ida de notratoda questão. 

Mesmo nos Esta dos em que ale gis lação es pa
cífica écu ida dosa, éco muma ediçãodecoman dos 
legais dispersos capazes de ensejar a apropriação 
ilegítima de grandes áreas públicas estaduais por 
uma só pessoa. 

Oportuno, então, que o projeto de lei descri to no 
item anterior (item 1) aplique-se às terras devolutas 
estaduaisemunicipais.Nele,estãoinseridosdisposi
tivosqueenfrentamadequadamenteoproblema. 

14. Ocupação Econômica de Bens Públicos 
Dominiais e de uso Especial Destinados a 
Finalidade Específica 

14.1 lntrodu ção 
Conforme expusemos, os bens públicos afeta

dos à destinação específica, como as terras indíge
nas, as unidades de conservação de domínio públi
cos e as de ma is terras de outros órgãos do Governo 
(doExército,deUniversidades),raramentesãoobjeto 
deapro priação ju rí dicaougri lagem. 

Eles são esbulhados para fins de exploração 
econômica. 

Oen tre os bens expostos a esse tipo de ocu pa -
ção, destacam-se as terras in dí ge nas eas uni da des 
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de conservação públicas, porque abrangem grandes 
dimensõesesãomenosresguardados. 

De um to tal de 500 mi !hões de hectares da Ama zô
nia Legal, pou co mais de 10%, ou 58 mi lhões, estão sob 
jurisdição do lba ma, e outros 100 milhões, ou 20%, são 
reservasindígenasadministradaspelaFunai. 

Afirma mos que tais terras não são objeto de gri
lagem. Existem, todavia, exceções. 

É o caso das terras em que a União litiga com a 
empresa lncenxil,localizadas em Altamira, no Pará. 
Parte das sas terras são disputa das pela F u nai, parte 
pelo lba ma, conforme se vê nos mapas que fazem in
terseção entre os latifúndios investigados pela CPI e 
as terras da União. 

O grosso da invasãodeterrasindígenaseuni
dades de conservação públicas se dá por meio de 
ocupaçãoeconômica,semnenhumasustentaçãodo
cu mental, o que será aborda do daqui em diante. 

14.2 ORelatóriodolNPE 
Relatórioencaminhadoa CPI pelo lnpe, elabo

rado pela Dr" Ynel ma Krug, traz importantes e inédi
tas informações ares peito da invasão dessas áreas. 

Desmatamento em Unidade de Conservação 
e Area Indígena 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -
INPE me diuodesflo restamento em unida desde con
servação (federa iseestadua is) eáreasindígenasna 
Amazônia no período de 1995 a 1999. O resultado, 
em síntese, é o seguinte: 

B!'erva Ecológk:a 5974,970106 0,03 

Estacão Ecolóaica Estadual 3823,170556 1,18 

Parque Estadual -· 3954666823 0,64 

Re::eiva Biolóaica Estadual 
~ 

1239499627 0,09 

Ret:eiva Eco16Qica Estadual 1134,64762 0,05 

Unidade de Conservação de Uso Indireto ,._. 

Área de Protecão Ambiental 444953704 061 

Roi'esta Nacional 161812,221 0,15 

Re::erva Extrativista 41066,51634 064 

Área de Proteção Ambiental Estadual 1697 42,8244 0,25 

Ro1esta Estadual 496 571168 018 

Reserva Extrativista estadual 10766,59564 0,63 

Reseiva de Desenvolvimento Sustentável Esta· 45012,68275 0,05 
dur.I 

Árue Indígenas 1045054,305 0,17 

TOial Unidades de co$ervaçã0 + Áreas Jnm.: 16757S0,8G7 0,2 
... .. 

ger.as> -· - , ·:. ... 

A percentagem de área des ma ta da no período 
de cinco anos, de 1995 a 1999, representou entre 
0,06% e 1, 18%, no caso das Uni da desde Conserva
ção de Proteção Integral; entre 0,05 e 0,64%, no 
caso das Uni da das de Conservação de uso lndi reto, 
e apenas O, 17%, no caso das Áreas lndí ge nas. No 
conjunto das Unidades de Conservação e Áreas 
Indígenas, não mais do que 0,2% da área total foi 
desmatada,oquerepresenta3.351 Km2 em um total 
de 1.676.790 Km2

• 

No período de 1995 a 1999, foram des ma ta dos, 
de acordo com o lnpe, cerca de 95.089 Km2 na Ama
zônia. Os 3.351 Km2 desmatados em Unidades de 
Conservação e Área Indígena representa riam pouco 
mais de 3,5% desse va lor. Ocorre, porém, que a área 
das ma ta da medi da pelo lnpe corresponde apenas à 
áreadefloresta,ouoequivalenteaaproximadamente 
3,5 mi lhõesde Km2

, en quantoparaoestudodas Uni
dades de Conservação e Áreas lndígenasfoiconsi
derada a Amazônia Legal, que cobre cerca de cinco 
milhões de Km. Isso significa que área desmatada 
nas sas uni da des deve correspondera umpercen tu ai 
infe riora3,5%dodesma ta mentoob serva doem toda 
a Amazônia Legal. 

Outra formadecompa rarodes ma ta manto em 
Unidades de Conservação e Área Indígena, talvez 
mais apropriada, é considerar o que representa o 
desmatamentoobservadonaAmazôniaemrelaçãoà 
área to tal de fio resta. Os da dos do lnpe mostram que 
no período de 1995 a 1999 foram des ma ta dos cerca 
de2,65%da fio resta Amazônica. Umva lor, portanto, 
mais de dez vezes su pe ri or ao des ma ta men to ob ser
va do dentro das Uni da desde Conservação e Áreas 
Indígenas. 

Os dados do lnpe sugerem, portanto que, no 
conjunto, asUnidadedeCon servação e Área Indíge
nas vem sendo poupa das do processo acelera do de 
desmatamentoqueseobservanaregiãoamazônica. 

Convém lembrar, também, que os números do 
lnpe englobamUnidadesde Con servaçãode Proteção 
lnte gral, que não admitem nenhuma for ma de ex piora
ção dos recursos naturais, eUnidadesdeCon servação 
de Uso Sustentável, onde a exploração é possível. As 
Áreas de Proteção Ambiental são constituídas, comu
men te, por pro pri e da des priva das nas quais as ati vi da
des agropecuárias, por exemplo, estão suje itasa regu
lamentos especiais mas podem ser desenvolvidas. O 
desmatamento em APAs, Florestas Nacionais ou Re
servas Extrativistas não é necessariamente sinônimo 
de ati vi da de ilegal ou invasão de terra pública. 

A Gravidade dos Dados 
Numa apreciação apressa da, podem ser con si

dera dos in sig nifican tesos índi cesdedesflo resta men
to das uni da das de conservação e das reservas in dí-
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genas, que, numa to ta lizaçãoge ralparaa Amazônia 
Legal, são in te ri ores a 1 %. 

Contudo, deve-se ter em vis ta que essa má dia 
geral é puxa da para baixo pelas terras que se en con
tram em loca ismu itopoucoacessíve is. Taisáreasre
pre sentam a ma i orparce lades sasterras. 

Quantosecotejaoníveldedesflorestamentode 
95a 99, con si de randoapenasterras indígenas e uni
dadesdeconservaçãosituadasnochamado"Arcodo 
Desmatamento'', faixa de terra de fronteira agrícola 
que se estende desde o leste do Acre até o Mara
nhão, passando por Rondônia, norte de Mato Grosso 
e sul do Pará, obtém-se da dos alarmantes. 

Aseguir,pontificamosalgunsdeles: 
No Pará: 

1} Reserva Indígena Alto Turiaçu -
9.400 hectares foram desflorestados de 95 
a 99 (2% da área to tal); 

2) Reserva Indígena Sororó - 2.600 
hectares foram desflorestados de 95 a 99 
(9% da área to tal); 

3) Floresta Nacional de ltacaiúnas -
7 .800 hectares desf lo restados de 95 a 99 
(10% da área to tal); 

No Mato Gros so: 
1) Reserva Indígena Maraiwatsede -

19.800 hectares desflorestados entre 95 e 
99 (12% da área to tal); 

2) Reserva lndí ge na Pimentel Barbosa 
17.600 hectares desflorestados somente 

em 1999 (5% do to tal); 
3) Reserva Indígena Urubu Branco -

7 .300 hectares desfio resta dos entre 95 e 99 
(4% do to tal); 

4) Estação Ecológica Rio Ronuro -
4.500 hectares desflorestados de 95 a 99 
(3%dototal). 

Em Rondônia: 

1} Reserva Indígena Caripuna/rio For
mo so - mais de 92% da área to tal está des -
florestada; 

2) Floresta Nacional do Bom Futuro -
5000 hectares entre 95 e 99, em ritmo cres
cente; 

3) Reserva Extrativista Seringueiras -
854 hec ta res en tre 95 e 99 ( 12% do to tal); 

4) Reserva Extra tivista Maça randu ba-
562 hec ta res entre 95 e 99 (9% do to tal). 

- as áreas indígenas localizadas nas 
fronteiras agrícolas têm sido objeto de des -

florestamento acelerado conforme se com
prova na tabela apresenta da a seguir: 

Comoagravantesdasituaçãomostradatemosa 
considerarque: 

1) o estudo em questão só considera 
as áreas desflorestadas, ou seja, submeti
das a corte raso, aquelas cuja cobertura ve
getal foi completamente removida. Não se 
consideram outras invasões de terras públi
cas, como na exploraçãoseletiva de madei
ra, a caça. Parte considerável das denúnci
as sobre exploração ilegal de madeira em 
unidade de conservaçãoeáreaindígenare
fere-se ao corte seletivo das espécies de 
ma i orva lorco merci ai, a exem pio do mogno; 

2) não se computam as áreas invadi
das que não tenham fitofisionomia florestal 
(campos,cerradosabertos, várzeas). 

Passamos agora a analisar como a Funai e o 

CANCELAMENTO DE REGISTROS DE IMÓVEi~ - BERURI 

~.- Imóvel Area Matricuteda !Adoulrenút 

02 Fazenda Rio 1-u- 238.785"" jAngalo Moes Sobrinho • outtos 
,___ na 1 

02 Fazenda Rio Lu- 116.500 ha !Jorge Jamll e outros 
na li 

.~~: ~o~ Geral de Just!x! do Estado do AmaztJnaa j, 
---------·---·--·-··-·---·-

CANCELAlllEN10 DE REGISTROS DE ... iÔVEIS - ;YIANICORé 

Prov.;lmóvol Araa r.'latrlcul•d• Ad.aulrente 

02 :S. LUlZ 00 97.000 ha Pllnio Sebastiü:o Xavier Senfk:a 
'PAAICÁ 

03 :PlnAYANAAA 40.000 ha luiz Guamiere 

04 (CAUCHAU 33.000 hã Musta1a M. "'fl1ed~-----< 
05 lGL JOSÉ 256.924,24 ha Municlpio dtJ Manicon~ 
,__;!,JNDOSO 

06 ;s. J. das Pedrei· 16.000 ha Mu11tclpio de Manicoré 
·ra.sll 

07 iTERAA NOVA 22.500 ha Francisco Pereira da Silva 

lba ma têm atua do na defesa das terras públicas sob 
suaadministração. 

15.ATUAÇÃODOIBAMA 

15.1 Introdução 
DinâmicadaExploraçãoFlorestalnaAmazônia 
Na década de 70 esgotaram-se os estoques de 

madeira dura das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
Este fato, ali ado ao cresci men toda eco no mia na cio
nal, cri ou uma grande demanda por madeira da Ama
zônia. As serra riasemade irei rasdaregião Sul e Su
deste migraram para a Amazônia, concentrando-se 
no Esta do do Pará. Este processo foi ta vo re ci do pela 
aberturadeestradascomoaBelém-Brasilia(BR-316) 
ea Cu iabá-Porto Velho (BR-364). Aconcentraçãodas 
empresasmadeireirasno Pará foi motivadaporme
lho rescon diçõesem matéria de localização, sistema 
de transporte, comunicação e abundância de 
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mão-de-obra barata. No Esta do do Amazonas, a ex
ploração florestal concentrou-se é áreas inundáveis 
como Alto Solimões, ltacoatia ra, Ma dei rae Teté. uma 
vezqueaau sênciade rodovias inviabilizou a expio ra
ção em terra firme Em Rondônia, as madeirei rascon
centraram-se na produção de toras, com destaque 
para o mogno. A exploração florestal na Amazônia 
está concentra da em um arco que liga o Pará a Ron -
dônia, passando pelo norte do Mato Grosso, o cha -
ma do "arco do des ma ta men to". 

A Amazônia produz cerca de 28 milhões de me
tros cúbicos de madeira em tora, o que representa 
80%da pro duçãodo pais, comdes taque para o Esta
do do Pará. A produção eras ceu de quatro milhões de 
metros cúbicos em 1975 para 39 mi lhões em 1991 A 
participaçãodaregiãonomercadointernacionalain
da é de apenas 4%, com pars pec tiva de eras cimento 
em função da exaustão das florestas tropicais da 
Ásia. Se torem confirma das as projeções para o setor, 
a exploração madeireiratornar-se-á a principal ativi
dadeeconômicadaregião. 

Cerca de 80% da ma dei ra provém das fio restas 
de terra firma. O restanteprovémdasvárze as. Nasre
giõesmais remotas, a expio ra-seapenasasespéci es 
de alto valor, a exemplo do mogno. Nas áreas mais 
próximas, onde o acesso e mais fácil e o custo de 
transporte mais baixo, explora-se aproximadamente 
cemespécies. 

AexploraçãoflorestalnaAmazôniaéempíricae 
predatória. As árvores de alto valor são marca das e 
derrubadas sem nenhum planejamento. Cerca de 
trinta árvores com mais de dez cm de diâmetro são 
danificadas para cada árvore derrubada. Para cada 
metro cúbico de madeiraextralda,doismetroscúbi
cos são perdi dos. A cobertura do dos sei da fio resta é 
reduzi da de 80-90% para 50%. O aumento da irradia
ção solar e o acú mu lo de ma té ria seca no solo (ga -
lhos, to lhas) aumenta a vul na rabi lida de da fio resta a 
in cên di os. Para a extração das madeiras são abertas 
estradas e trilhas de arraste. Além do impacto direto, 
assas estradas ta ci li tam o acesso a terra e a con ver
são da florestaparaatividadesagropecuárias.Aex
ploraçãotlorestalplanejadaéinsignificante. 

A exploração florestal na Amazônia é ilegal. 
Aproximada mente80%damadei raéextra ldadefor
mairregular,deáreaspúblicas, protegidas,indígenas 
oudeáreasdedesmatamentoparafinsagropecuári
os. Nos últimos cinco anos, oitenta áreas indígenas 
to ramob jetode saquepormade irei ros, algumas ve
zes com autorização ou com a tolerância da Funai. 
Estas áreas, no norte do Mato Grosso, Rondônia e sul 
do Pará, tomaram-se reservas de madeira de fácil 

acesso e ba i xocusto. Todo o mogno epartesig nifica
ti va damade ira produzida na Amazônia éprovémde 
terra indígena. 

Nadécadade 70, em presasmadei rei rasdepa {
ses consumidores, especialmente Alemanha, Esta
dosUnidos, China, Su f çae Bélgica, beneficiando-se 
de incentivos fiscais, instalaram-se nos Estados do 
Pará e Amazonas. Apartirda década de 90, empre
sas de pa f ses asiáticos produtores de madeira, com 
desta que para a Malásia, começaram a comprar em
presas madeireiras nacionais.Estas empresasdeci
diramestabelecer-senaAmazôniadevidoàexaustão 
das reservas tio resta isdeseuspa f ses, à localização 
estratégica da Amazônia em relação aos mercados 
consumi do resdos EUA e da Europa, e ao me norrigor 
normativo e fiscaliza dor. Cal cu la-se que adquiram a 
pro pri e da de de, pelo menos, 1,5mi lhãode hectares. 
Essas em presasadotamomes mopadrãopreda tório 
deexploraçãotlorestaldasempresasnacionais,com 
oagravantedepossuíremmaiorcapacidadetecnoló
gica, capital e controle do mercado internacional. 
92,3%dasmadeireirasestrangeiraspraticamaextra
ção ilegaloucomprammadei raextra fdadeterra indí
gena. 

O Governo vem anun ci ando, como parte da Po
lítica Nacional de Fio restas, a intenção de abrir e di ri
gir a exploração florestal para florestas públicas, as 
FlorestasNacionais,medianteomanejosustentável, 
coma inten çãodeprovocarartificial mente a "escas
sez" dematé ria-prima, elevaropreçodamade i rae vi
abilizaraexploraçãoplanejada. OGovernonãoexpli
ca, contudo como vai ta zer para aumentar a extensão 
das Florestas Nacionais na escala necessária para 
atender à demanda por ma dei ra nem como vai con
tro Iara expio ração ilegal. 

Fonte das informações: "Perspectiva do atual 
quadrode extraçãodemade ira na regiãoamazô nica 
- 1998/2003" CAPI, 1998. 

15-2. Ações do lba ma 

A Dr" Marília Marreco, Presidente do lbarna, 
em de po i men toà Comissão, apresentou da dos e tez 
afirmações que auxiliam de modo fundamental no 
diagnóstico da ação do lnstitutonaAmazônialegal. 
Dentre informações apresentadas pela Presidente, 
destacamosasseguintes: 

1. O lba ma deu inf cio, em 1996, a um processo 
de revi são dos Pia nos de Manejo Fio res tal autoriza
dos pelo lnsti tu to na Amazônia. Diz a Dr8 Marília que 
"no Esta do do Pará, onde nós tf nha mos, na época, le
vantado aproximadamente mil e duzentos e oitenta 
ai gu ma coisa pia nos de ma na jo, que na época esta-
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vamfuncio nando, querdi zer, ou comau to riza ção pra 
funcionar, houve um cancelamento, uma suspensão 
desses pia nos de manejo.Atuai mente, nós esta mos 
com aproximadamente 120 planos de manejo no 
Estado do Pará, quefo ramcon si de radosaptos, estão 
sendo agora objeto de vis to ria, e que são re ai mente 
a que lesqueestãocompletamente regularizados, do 
ponto de vis ta am bi en tal." "No Esta do do Mato Gros
so, nós tínhamos também uma quan ti da de ma i orde 
planos de manejos e atualmente também estamos 
com umaquantidadebastantediminu í da em relação 
ao que era originalmente." 

2. Em 1998, o lba ma editou uma lnstru;ão Nor
mativa regulamentando os Planos de Manejo Fio res
tai. O interessado em fazer o manejo florestal deve 
apresentar ao lba ma uma extensa lista de do cu men
tos "relaciona dos aosas pectos de irregu la ridadefun
diá ria área objeto do objeto proposto a com provação 
de propriedade mediante apresentação de escritura 
públicaecertidãoconten do nú me rodo registro e ma
trícula do imóvel, recente men teexpe didapelocartó
rio da comarca onde o mesmo está localiza do; do cu
men toca racte ri zan do jus ta posse ou outro, no qual o 
Incra ou o órgão gestorde política fundiária no Esta do 
autorize expressamenteaexploraçãoeconômicada 
área onde será executadooprojetoapresentadoao 
lbama; declaração da Funai informando se a área 
está localiza dadentroda reserva indígena; e com pro
vante do pagamento de ITR do exercício anterior." 
Estes documentos "se destinam a evitar justa mente a 
emissão de autorizações em áreas públicas ou que 
não pertençam ao proponentedaexploraçãoflores
tal" e atestam "titularidade da área para aprovação 
dos projetos de manejo florestal sustentável." "Há 
também a ne ces si da de de apresentação de uma sé
riededocumentações relacionadasaoaspectotécni
co do projeto, que também são analisa dos, além da 
visto ria que érea lizada naárea.""Mas, apesar de toda 
exigênciaque é imposta pela regu lamen tação-inclu
sive, vá rias vezes, nóstemossofridomu itacrítica em 
relação ao que eles denominam de burocracia por 
parte do lba ma, a gente nota que, ape sarda exi gên
cia de toda essa série de do cu menta ções ainda as
sim, tem essa série de casos fraudulentos. Podem 
ocorrer, por parte do lba ma, análises ju rí dicas equivo
cadas,motivadaspordocumentaçãoaparentemente 
vá lida masque, depois, selevantaquesãodocu men
tas que foram fraudados." "Do ponto de vista do 
IBAMA. é muitas ve zesdifíci!detectaressaalte racão. 
vamos as sim dizer. de um do cu men to." 

3. As fraudes aos Pia nos de manejo envolvem a 
participação de funcionários do IBAMA, como fica 

ela roda afirmação, referente a um doscasosdetecta
dos, de que "já foi já foi instaura doo con se qüen te pro
cessoad ministrativo disciplinar, que envolve basica
mente quatro funcionários do IBAMA. Esses funcio
ná ri os já estão atas ta dos das suas funções". 

4. Outro problema indicadosãoasfraudesco
me ti das por Engenheiros Fio resta is que elaboram e 
res pondemtecnica mente por Pia nos de Manejo Flo
res ta is e por"procu ra do res"quefazema inter me dia
ção entre os pro pri e tá ri os rurais e o IBAMA. Diz a Dr" 
Ma ríliaque "vá riosdessespla nos, por exemplo, toram 
verifica dosplanosfantasmas-na verdade, eles exis
tiam no papel, mas na prática eles não existiam-, en
tão há uma res pon sa bili da de, porexem pio, por parte 
des seprofis sional-nocaso, umengenhe i roflo restai 
-, em que ele estaria inclusive encaminhando docu
mentos falsos pro IBAMA". "Tem um terceiro ele man
to, vamos dizeras sim, nessecircu ito,quesãoospro
cu radores. ( ... )Normalmente, umempresáriodaárea 
fio res tal, ele não vai ao IBAMA; ele atua por meio de 
procuradores. E, mu itasvezes,oprocu radorleva uma 
informação falsa ao IBAMA e ele também transmite 
ao proprietário, ou o detentor do plano de manejo, 
uma informação que não foi aquela, vamos dizer as
sim, que foi disponibilizada pelo IBAMA". "Você tem 
pro fis si o na is aí que fazem uma espécie de venda de 
serviçofictí cio, em ter mos fio resta is, ao IBAMA." 

5. "Um problema que ex is te também mui to gran
de na região é re lacionadoàquestãode expio ração 
florestal, por exemplo, em áreas indígenas. Há uma 
difi culdademu ito qran de defisca li zacãodes sasáre
~. tanto por parte do órgão competente, a FUNAI, 
quanto por par te do próprio 1 BAMA. As dimensões da 
região são muito grandes. Tanto o IBAMA como a 
FUNAI. realmente. nósnãodispomosdefuncioná rios 
em nú me rosufici ente pra realizarumtra ba lho dessa 
natureza'.' 

6. Outraquestãocrucialabordadapela Dr" Marí
lia é a das Autorizações de Transporte de Produto 
Fio res tal-ATPF. A Pre si· dente do IBAMA lembra que 
a madeira ex pio ra da na Ama zô nia pode ter três ori
gens diferentes: pode provir da exploração florestal 
rea lizadaporempre sá riodosetor, mediante Plano de. 
Manejo, emterrasde pro pri eda de da empresa; o pro
prietário ru ralpodecontra tara expio ração de suas flo
restas, tambémmediante Plano de Manejo; ea ma de
ira pode serori un da de des ma ta men to para dar lugar 
a atividadesagro pecuárias. Emtodosessesca sos, a 
madeira, para sertransportada, precisa estaracom
pa nha da da ATPF. "E o que ocorre na ver da de é que, 
es pe ci ai mente no Pará e no Mato Grosso, a partir do 
momento em que recebem essas ATPF, na ver da de a 
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ex piora ção se dá - que é o que se cha ma de pia nos 
de manejo fantasma - em área di ferente ou em área 
que não é aquela que está autoriza da pelo pia no de 
manejo. Então, quando você recebe um relatório da 
empresa, você tem a impressão de que ela, na verda
de, está ex piorando o pia no de manejo como deve ria. 
Quando você chega na área, nada foi ex piora do, por
que ela utilizou aquela autorização para transportar 
madeira, fez a expio ração numa outra área-numa re
serva in dí genaou emqualqueroutro local-, e retirou 
aquela madeira de for ma ir regular e utilizou a do cu
menta ção legal para trans portaraque la madeira". 

15.3 Si tu a çãodos Pia nos de Manejo Fio res tal 
Sustentável 

Oprime iro Pia no de Manejo Fio restalSustentá
vel-PMFS pro toco la do na Amazônia foi em 1977, no 
Esta do do Pará. Entretanto, o ins tru men to só coma
çou a serre ai mente utiliza do a partir de 1987, quando 
foram pro toco la dos 389 pia nos, quase to dos no Esta
do de Mato Grosso. No Esta do do Pará, o número de 
PMFS protocolados ganhou expressão a partir de 
1989. 

Até 1998 haviam sido protocolados 2.806 
PMFS, corres pon dentes a uma área de pouco mais 
de 4 milhões de hectares e um vo lu me de 225,5 mi
lhões de m3 de madeira. Os Esta dos de Mato Grosso e 
Pará respondiam por 84% dos planos protocolados 
(Mato Grosso 52,53%, Pará 31,36%), 74% da área 
abrangida pelos pia nos (Mato Grosso 36,53%, Pará 
37,32%)e79%dovolumeprevistodemadeiraexplo
ra da (Mato Grosso 39,62, Pará 39,70). O Esta do do 
Amazonastambémdesempenhaumpapelimportan
te(11,09%daáreae 12,53%dovolumeautorizado). 

Em 1996,o IBAMA realizou uma triagemdeto
dos os PMFS. Os pia nos que nãoapresentavampro
blemas foram consideradas aptas. Os planas com 
problemassa ná veisfo ramsuspensos. Os pia nos com 
problemasconsideradosgravesforamcancelados.O 
estudo realiza do pelo IBAMAcon siderou também os 
planos indeferidos, em análise (protocolados e sem 
decisão do órgão) e em manutenção (cuja área foi to
talmente explorada e aguardando recomposição da 
fio resta para pos si bi li tar nova ex pio ração). Como re
sultado da triagem realizada apenas 30,9% dos 
PMFS foram con sidera dos aptos ( 1 , 77 mi Ih ão de hec
tares, ou 43,9% do to tal; 89,5 milhões de m3

, 39,7% 
do total). 40,2% foram suspensos (1,71 milhão de 
hectares, 42,4%dototal; 106,5 mi lhõesde m3

, 47,2% 
do total) e 22,6% fo ramcance la dos (478mil hectares, 
11,9%doto tal; 28,7 milhõesdem3

, 12,7%dototal. Os 
principaismotivosde suspensão e cancelamentofo
ram:faltadeapresentaçãode relatório de expio ração 

oujustificativatécnica, 18%dosplanos;PMFSparali
sadohámaisdecincoanos,semjustificativa, 16%; in
ventário florestal contínuo com número insuficiente 
de parcelas permanentes ou não apresentado; falta 
da averbação da Reserva Legal, 8%; falta de res pon
sável técnico, 7%; falta de demarcação da Reserva 
Legal, 7%. Nenhum PMFS foi cancela do pores tara 
exploraçãosendofeitaemáreapública. 

A análise por Estado, considerando os dois 
Estados mais importantes, Pará e Mato Grosso, tor
ne ce informações in teres san tes: o número de planos 
aptos no Pará corres pon diama 52,5%dototal pro to
colado, umva lorbemaci ma da média, e o nú me rode 
pia nos can ce la dos 9 ,2%, um va lor bem abaixo da mé
dia. No Mato Grosso, ao contrário, 33,3% dos pia nos 
foramcancelados, 43,8% suspensos, 9,4% indeferi
dos e apenas 12,7%foramconsideradosaptos. Dos 
149 PMFS indeferidos pelo IBAMA até 1998, 139 to -
ramprotocoladosemMatoGrosso. Os númerossu
pe rem que a si tu ação no Esta do do Mato Grosso é a 
mais qra veem ter mos de des controle dos pia nos de 
maneioepossibilidadedefraudes. 

Os PMFS protocolizados estão concentrados 
em determinados municípios de cada Estado. No 
Pará, omu nicípiode Pa ragominasé, de longe, o mais 
importante, com 20,3% de to dos os pia nos, que cor
respondem a 256 mil hectares de fio restas sob mane
jo e a umvolu mede 16mi lhõesdem3demadeira.Em 
MatoGrosso,omu nicípiomais importante éAripua
nã: embo raconcentreape nas5,8%dos PMFS, estes 
correspondiam a 10,7% da área total manejada no 
Estadoea39,6%dovolumedemadeira.Estemunicl
pio só não é mais importante que o próprio Esta do do 
Mato Grosso e o Esta do do Pará. Com seus mais de 
35 milhões de m3demade iraassociadosaPMFS,Ari
pu anã ex piora mais madeira do que todo o Esta do do 
Amazonas, que é o terceiro em im portân eia na ati vi
da de na Amazônia. 

O número de PMFS suspensos e cancelados 
pelo IBAMA em 1996 indica uma gua se to tal falta de 
controle do IBAMA sobre a qualidade e veracidade 
das informações forneci das ao órgão e sobre a exe
cução dos planos. Foram pelo menos 1 O anos de 
completafaltadefiscalização.Considerandoosmoti
vos indicados para a suspensão e o cancelamento, 
nota-se que pelo me nos 26% dos PMFS não pode ri
am ter sido nem mesmo aprovados(FaltadeTermo 
de Ma nuten çãode Fio resta Maneja da averba do, 6%; 
aprovado em desacordo com a legislação vigente, 
5%; falta de demarcaçãodaáreadeReservalegal, 
7%; faltadeaverbaçãoda área de reserva legal, 8%). 
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É importante observar que a suspensão e o 
cancela mentodos PMFSto ramdecididosemfunção 
da constatação de falhas técnicas e infrações mais 
evidentes. No processodetriagemnãofoi considera
da a qua li da de do inventá rio fio res tal e do pia no de 
manejo e sua efetividade, valedi zer, emquemedidaa 
fio resta está sendo de fato ex piora da de formara cio
nal e sustentável. O IBAMA desenvolveu, com esse 
objetivo,umsistemadefiscalizaçãoemonitoramento 
por amostragem, em duas etapas: a primeira, com in
ten si da de de amostra gern entre 1Oe20%, no qual é 
ava liadoodocu mentodo inventá rio fio restaledopla
no de manejo e a práticadesenvolvida no campo. A 
segunda, com uma in ten si da de de amostragem bem 
menor, na qual é realiza do um novo inventá rio fio res
tai da área, a fim de ava li ar a qualidade do inventá rio 
original do PMFS. 

Ou tropro ble ma sé rjodo processodetria gemde 
1996 é que ele não con siderou a do cu menta ção f ai sa. 
Este item. in clu sjve. não constou da listados32 moti
vos que justificaram a suspensão ou o cancelamento 
dos PMFS. Considerando a dificuldade do IBAMA 
para detectara falsificaçãodedocu mantos, reconhe
cida pela ex-Presidentedolnstituto,Dr"MaríliaMar
reco, é provável que um número ajnda maior de 
PMFS de yes sem ter sjdo suspensos ou cancela dos. 

Os dados sobre a situação dos PMFS após a 
vistoria realizada no ano 2000 parecem confirmar a 
última afirmação. No Estado do Pará, dos281 planos 
protocolizados, 82 (29%) estavam aptos, 175 (62%) 
suspensos e 1 cancela do, contra 462 (52,5%) aptos, 
334 (38%) suspensos e 81 (9,2%) cancelados em 
1998. Note-se que, além do aumento proporcional 
dos PMFS suspensos, houve uma di mi nu i ção drás ti
ca do número de pia nos pro toco li za dos, de 880 para 
281. No Estado do Mato Grosso, dos 194 pia.nos pro
tocolizados, 107 (55%) estavam aptos e 81 (42%) 
suspensos, contra 187 (12,7%) aptos, 646 (43,8%) 
suspensos e 491 (33,3%) cancela dos em 1998. Ape
sar de urna considerável melhora relativa entre pia -
nos aptos e suspensos, o número de pia nos pro toco
lados despencou d~ 983 em 1998 (já excluídos os 
491 planos cancelados naquele ano) para 194 em 
2000. Na Amazônia toda haviam 389 planos aptos, 
361 suspen sose 16ernrnanutenção, urnadirninuição 
de 2000 planos, em 1998, para 766 em 2000. 

Os dados sobre os PMFS revelam um quadro 
desoladoremrnatériademaneioflorestalsustentável 
na Amazônia. Onú me rode pia nos pro toco li zadosap
tos,aárea e ovo lume de ma dei raassociadosaes ses 
pia nos e a qua li da de do manejo indica que ovo lume 
de madeiramanejada (4,1 milhõesdern3 em PMFSap-

tos para uma produção to tal anu ai de 28 milhões de 
m3

) é poucosignificativo em relaçãoaovolurnetotal 
de ma dei raexplo rada na Amazônia. 

CASO 
Esta CPI recebeu denúncia objeto de relatório 

de investigação empreendia pelo IBAMAsobrefalsifi
ca ção na au ten ti cação me câ nica bancá ria de do cu
rnen tos de receitas do IBAMA- DR. 

16. Atuação da Funai 
Noquetocaàsatri bu içõesdestaCPI, importa a 

com petênciada FUNAI para demarcaras terrastra di
cionalmenteocupadaspelosíndios e lhes preservara 
integridade. 

Esta delegação da União- real detentora do rnú
nus, nostermosdoart. 231, caput, parte final, daCons
tituiçãoda Repú blica-dataespecifica mente de 

1973, quandoentrouernvigora Leinº 6.001, de 
19 de dezembro (Esta tu to do Índio), em cujo art. 19fi
cou estabeleci da. Estames mo dispositivo previu que 
a matéria fosse regulamenta da em decreto do Poder 
Executivo, e oco mando foi atendi do em 1976 com o 
Decreton°76.999, de8de janeiro. A este, seguiram se 
pelaordemos Decretosnº 88.11 B, de23defeve reiro 
de 1983; nº 94.945, de 23 de setembro de 1987; nº 22, 
de 4defeve rei rode 1991; eoatualDecretonº 1.775, 
de 8 de janeiro de 1996. 

Todavia, independentemente dos termos con
cretos dos regulamentos, nademarcaçãodasterras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios deve-se 
atenderaocon ce itoconstitucionalestampadono§ 12 
domencionadoart.231: 

São terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios as por eles habita das em ca rá
ter permanente, as utilizadas para suas ati
vidades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais ne
cessários a seu bem-es tare as necessárias 
à sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições. 

Analisando a implementação da atividade de
marcatória, observa-se que se instituiu a praxe de 
buscar a identificação de áreas que pudessem ser 
justificadas porcorresponderaosterritóriosimemori
ais das comunidades indígenas beneficiárias. Por 
isso, apri me ira inicia tiva dos encarregados era bus
carrefe rências bibliográficasdenatureza história ou 
etnográfica que lhes permitissem determinar as ter -
ras orígínaísdascomunídadesíndígenas.Oslaudos 
que se elabora varnsob estaconcepçãoeramvirtua is 
tratadosetno-hístóricos. 
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Ocorre que esta é uma concepção que entende 
os fn di os "con ge la dos" no tempo, como se per mane
cessem absolutamente imutáveis suas atividades 
produtivas - coleta, caça, pesca e agricultura rudi
mentar-que, originalmente, de fato exigiam grandes 
espaços. 

Além disso, observa-se principalmente a partir 
de 1985 umacrésci mosubstan cial no elen codasáre
as consideradas pela Funai. Isto se deve principal
mente à abertura política que permitiu a função de 
suaidentidadeindígenapormuitascomunidadesque 
até então a encobriam, te mero sas das con se qüên e i
as ma lé ti casque tal afirmação lhes trazia. 

Em razão destes fe nô me nos, o Esta do foi cha
mado a demarcar áreas indígenas que se sobrepu
nhamasituaçõesjuridicamenteconsolidadasatravés 
de títulos de propriedade, posses antigas, títulos de 
ocupação, glebas de colonização e assentamento e 
áreas de preservação ambiental. A desarticulação 
entreosprópriosórgãosgovernamentais-nomeada
mentea Fu nai, lncraelBDF (depois lbarna)-tornava 
aindamaíscornplexasassituaçõescriadas. 

Ois so decorre um sem-número de casos de so
bre posição de áreas em demarcação, ou já demarca
das, eáreastitu la das ou sob ju risdiçãodeoutro órgão 
fede ralou estadual. Estessãocasostípicos,ernbo ra 
anômalos, doquesepode ria cha rnargri la gemprota
gonizada pelo pró prioPoderPúblico. 

Mais grave é que até 1996 os procedimentos 
dernarcatóriostinharnumacaracterísticaacentuada
menteautoritária,eventualrnentelegadodostempos 
em que, sob o Regi me Militar, a Fu nai eracon du zida 
por militares.Aparentemente, obteve espaço no indi
genisrno oficial a idéia de que o cumprimento das 
obrigações institucionais da Funai supunha um alto 
graudeirnpositividade. 

O Supremo Tribunal Federal, apreciando rnan -
da do desegu rança in terpos tocontraade marcação 
de urna área in dí ge na no Mato Grosso do Sul sob a 
alegação de ausência de direito ao contraditório e 
arnpladefesa, princípio inscul pi dono inciso LV doart. 
5ºda Constitu içãoda República, concedeulirninarao 
irnpetrante e detenninou a paralisação do procedi
mento demarca ló rio em 1995. Estefatomotivou are
visão do decreto então vigente sobre a matéria, do 
que resultou o atual Decreto rf 1.775/96. Este novo 
regulamento reconhece, expressamente, o direito 
dos in teres sa dos em geral de se ma ni festa rem quan
to às propostas de marca tó rias da Fu naitão logo o ór
gão publique o laudo res pec ti vo com os de vi dos ma
pas e de ma is ele rnen tos. Com a edição deste De cre -
to, que se aplicou às de marcações em andamento na 

data de sua publicação, o Supre mo Tribunal Federal 
julgou prejudicado o mandado de segurança acima 
citado. 

Aparentemente, resolvia-seassim um dos ma i
o resirnpassescriadospelademarcaçãodasterrasin
df ge nas. Contudo, ano ta-se a per sis tên eia de um des
vio de outra na tu reza que esta CPI não deve ignorar. 

Adesarticulaçãoentreasdiversasinstânciasdo 
PoderPú blico, responsá vai pe lassu perposiçõesan
tes menciona das entre áreas sob de marcação e ter
ras legitimamente pretendidas por particulares ou 
rnesrnoórgãospúblicos,respondeigualrnenteporou
tra distorção a que se fez breve rnen ção. 

Ocorre quenaau sênciade urnaco laboração in
te rins ti tu cio nalquepossibi lite a oferta, àsco rnu nida
des indígenas, de prograrnasrnultidisciplinaresde e 
etnodesenvolvimento,perseveranoindigenisrnoofici
al a idéia de que a demarcação de gran das ter ri tó ri os 
emfavordascomunidadesindígenas,principalmente 
na Amazônia, é a única ai ter nativa capaz de lhes ga
rantir aso bre vi vên eia. Assim, em ta vorde co muni da
das significativamente integradas ao mercado são 
demarcadasextensasglebas,comoseelasaindaso
bre vives sem nos moldas de seus antepassa dos. 

Diga-se que esta CPI jamais advogarianenhu
ma "solução de marca do" para asco rnu ni da des in dí
ge nas. O que se aponta é a ne ces si da de de, por um 
lado,consideraroóbvio-ascomunidadesindígenas, 
com raras exceções, arti cu Iam-se em graus varia dos 
com a economia regional; e, por outro lado, enfati
za-sea urgência de se institu irumaatuaçãoconjunta 
de diversas instân ciasgovernamenta is com vis tas à 
composição de programas de etnodesenvolvimento 
ca pazesdeatenderàs neces sida desdascomu nida
des in dí ge nas. Pode-se apostar que a in tro du ção de 
novas tecnologias, ambiental e antropologicamente 
certifica das, reduzi ráo peso que ainda hoje seoutor
gaàdimen sãoterrito rialdasáre as indf genas. 

Enquanto isto não é te ito, viga ran do uma idéia 
nostálgica sobre a auto-suficiência econômica das 
comunidadesindfgenasdesdequeselhesgarantam 
ter ri tó ri os extensos, o que se observa é que os pró pri
os ín diostornam-se presa dases tra tégi asde coopta
ção e mancomunam-senadilapidaçãodosrecursos 
naturaisdasprópriasterras.Sãoconhecidososcasos 
de ex piora ção ilegal de madeira em terras indígenas 
do Pará, Mato Grosso e Rondônia; idem, quanto ao 
garimpo, no Pará. Portanto, tambémporestarazãoos 
índios aprenderam a exigir o aumento das áreas já 
dernarcadas:esgotadososrecursosnaturaisaserem 
disponibilizados,enaausênciadequalquerformade 
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manejo sus\antado, resta-lhes apenas adicionar no -
vas áreas às que se mostram esgota das. 

Afora estas considerações, que retomam em 
parte asconclu sões da CPI da Fu nai (Requeri menta 
de CPI nº 13, de 1995), impõe-se anotar que são rele
van tesosca sosde invasão de áreas indígenas ou de 
apropriação ilícita dos recursos naturais nelas exis -
tentes,emflagrantedesafioaospreceitosconstitucio
naiselegais. 

Nãoobstan te estas si tu ações, por sua evidente 
preca ri e da de, não cheguem a se cons ti tu ires pé ci es 
degri la gemno senti do que importa à CPl-porquan
to não se logra transmitir tais posses - consistem 
também em ocupações ilegais de terras públicas. 

A Fu nai possui um razoável di ag nós ti co destes 
casos mas, na am pia maio ria deles resta im potente, 
pois seu poder de policia é difusoenãoespecifica
menteregulamentado. lstoimpedeoórgãodeexercer 
o zelo que lhe competi ria pelas terras indígenas e pe
losrecursosnaturaisnelasexistentes, naeventualim
possibi lidadedeospró prios índiosassu mi remtalres
ponsabilidade. 

São ba sica mente três mo de losdeocupação ilí
cita de terras in dí ge nas ou de ex piora ção ilegal dos 
respectivosrecursosnatu ra is. Háa ocupação, pura e 
sim pies, por posseiros que residem no lo cal e vi vem 
da exploração agropecuária - estes são os casos 
mais freqüentes; há a ex piora ção ilegal de madeira e 
de outros recursos fio resta is ea expio ração ilegal de 
recursosminerais. 

Exemplosfo ramtrazidosà Relato ria da CPI pela 
Dr Thelma Krug, Coordenadora-Geral de observa
çãodaterrado INPE (Instituto Na cio nalde Pesquisas 
Espaciais). Através de sensoriamento por satélite, 
identificam-se cortes rasos e desflorestamento em 
áreas indígenas da Amazônia (cf. Desflorestamento 
observados em unidades de conservacáo ou reser
vas in dí ge nas no período de 1995 a 1999: uma abor
dagem utilizando imagens de satélite - mimeo., 
agosto de 2001 ). 

Enumeramosalgunsexemplos. 
Pará 

- Terra indígenaAlto Tu riaçu: 2%dedesflo resta-
mento 

- TerraindígenaSororó:9%dedesflorestarnento 
Mato Grosso 

-TerraindígenaMaraiwatsede: 12%dedesflo
restamento 

- Terra indígena Pi mente! Barbosa: 5%de des
fio restamentoapenasem 1999 

- Terra indígena Urubu Branco: 4% de desflo
restamento 

Cabe ria, neste aspecto, indicar ao Exe cu ti voa 
necessidadedesubmeteraoCongressoprojetodelei 
que regulamentasse o poder de po lf eia emfa vorda 
agência indigenista, nos moldes em que, por exem -
pio, dele desfruta o lba ma. 

17.RetomadadeterrasPúblicaslndevidamen
teocupadasintrodução 

Os imóveis públicos indevidamente ocupados, 
entreosqua isaque lescuja posse parti cu lar não éle
gitimável,devemserretomados. 

A mais das vezes, basta convocar apresta çáo 
jurisdicional noârn bitodasaçõesposses só rias, sem 
esquecer de aplicar as sanções pena isca bí veis. 

Grande parte dos contratos de alienação e de 
concessão de direi to real de uso de imóveis públicos 
contêmcláusu las re so lutivas,queprevêemo retorno 
do imóvel ao alienante em caso de seu descumpri
mento. 

Essas cláusulas geralmente estão associadas à 
exploraçãodiretaeefetivadoimóvelporpartedoadqui
rente,quedeve,ainda,observaralegislaçãoambiental. 

No entanto, emfacedacon su etudi ná ria inércia 
do poderpúblico, écomumquea possedoparticu lar 
se consolide, com a implantação de benfeitorias, 
mesmoquecontrariandoascláusulascontratuais. 

Essas benfeitorias,seindenizáveis,dão direito 
à retenção e, então, énecessá rio propor ação re ivin
dicatória, para retomar o imóvel. Sem o pagamento 
daindenizaçãocorrespondenteàsbenfeitoriasinde
ni zá veis, não pode o Poder Público imi tir-se na posse 
do imóvel. 

Odesfechodasações re ivindicató riascostu ma 
de morar. Soma-se a esse tempo o outro consumi do 
em ações anteriores, propostasquando é necessário 
declararpreviamenteodo míniopú blicosobreo imó
vel (corno, porexem pio, asdiscriminató ri as), e chega
mos, fa cil mente, a mais de décadas para que rnu i tos 
processosderetomadadeimóveispúblicoscheguem 
a termo. 

Do uso Excepcional das Desapropriações 
A tensão posses só ria tende a ser aguda nas re

giões onde a irregularidade fundiária predomina. E 
nas fronteiras agrícolas que eclodem os mais san
grentos conflitos pela terra. 

Oinstrumentoquepossibilitamaisrapidarnente 
aso lu çãodoscon flitos éa desapropriação. 

Mesrnotendoernvistaalentidãodosinstrumen
tos de regularização fundiária e o risco de confronto 
posses só rio, o INCRA reluta em de sapro priarimóvel 
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sob litígio, quan doo Po derPú bli codisputa seu do mf
nio e sua posse na Justiça. 

Aregu la ridadedotítu lodedomí niochega, mes
mo, a ta zer parte dos requisitos para escolha de imó
velparadesapropriação. 

O ar gu men to é que, se a terra pode ser pública, 
não pode ser desapropriada sem autorização legal 
específicaequedevemaplicar-seosinstrumentosde 
reto ma da de bens públicos. 

Olvida-se que, em caso de dúvida acerca do do
míniodoimóvelde sapropriando,aindenizaçãoficará 
bloqueada em juízo, até que se resolva, nas ações 
próprias, a quem pertence e como deve ser d is tri bu í
da, conforme se de pre ande do§ 1°, do art. 6°, da Lei 
Com pie men tar nº 76 de 6 de ju lho de 1993 - Lei do 
Rito Sumário. 

Também é de fen sável a tese de que a autoriza
ção legal só é necessária quando setratadede sapro
priaçãodebenspúblicosdominica is,afetadosadesti
na çãopública. Asterrasdisputadaspelo Poder Pú bli
co, geralmente, são devo lutas e, portanto, não se en
quadramnessacategoria. 

Do Custo das Retomadas 
De ou trate ita,ova lordasbente ito rias, treqüen

temente,ésuperavaliado,configurando-se num prê -
mio para o in va sordeárea pública. Oaltova lorda in
denizaçãodasbenfeitorias encarece e, até, inviabili
zaa reto ma dados imóveis públicos. 

Há inú me rasdistorçõesnocálcu Iodas indeniza
ções. Juros compensatórios, moratórias, honorários 
dead voga doe de perito, dentre ou troscompo nentes 
acessóriosdoquantoindenizatório,sãosuperavalia
dos. 

O va lorda madeira de fio restas nativas é com
pu ta do em se pa ra do, sem levar em conta o cus to de 
ex piora ção e ova lorde mercado da terra. 

As áreas desmatadas em. desconformidade 
comalegislaçãoambiental,mesmoquandoinciden
tes sobre áreas de preservação permanente ou re
serva legal, são ti das como ben feito ri as, quando, de 
fato,deveriamenquadrar-secomo"malfeitorias". 

Exemplo muito comum são aspas ta gens plan -
ta das em local onde deve ria permanecera mataci liar 
(margens de córregos e rios, áreas de preservação 
permanente). 

Além de ter que pagar por elas, o Poder Pú bli co 
é obrigadoaarcarcom o cus to de recom po siçãodo 
danoambientalca u sadopeloocupante. 

Conclusõesesugestões: 
É precisopropormecanismosdeagilizaçãodas 

ações que visam à retornada de imóveis públicos, 

como a autorização paraqueo poderpú bliconego eia 
com o particular, antecipando o fim da lide. A tutela 
antecipadadedireito,consubstanciadanamissãoan
te ci pa da dopo der público na posse de parte do imó
vel, émedidadetodopertinentepara ace le rarsuaar
recadação. 

À União deve serfaculta do, ela ra mente e amea
rá ter ex capei o nal, o poder de desa pro pri arter ra cujo 
domínio seja disputa do pelo Poder Público, para que 
se evite a eclosão de confrontos agrários. 

Áreas depredadas devem ser enquadradas 
como tais e, não, comobenfe itorias. 

Do exposto, estamos propondo o seguinte: 
a) projetodeleipossibilitandoanegociaçãoen

tre o Poder Público e o particular, na retomada de 
imóveispúblicos; 

b) pro jetode leidetermi nandoatute laantecipa
da de direito pela imis são da posse em parte do imó
velreivindicando; 

e) que se agilize a tramitação e se converta em 
lei os dispositivos da Medida Provisória n º 
2.109/2001,quevisama regulamentar, nas desapro
priações e nas demais ações de desapossarnento 
promovidaspeloPoderPúblico,oscritériosparafixa
çãodosjuroscornpensatóriosernoratórios, reduzin
do-os, bem como dos honorários de advogado ade 
pe ri to, as sim tarn bém das for mas de cál cu lo do va lor 
daterranuaedasbenfe ito rias, tendo como base para 
fixação da indenização o pra ço demarca do do imó
vel. 

<t projeto de lei esta be le cen do que, nas ações 
de desapossamento promovidaspeloPoderPúbli
co, as benta ito rias implantadasemáreade reserva 
legal ou de preservaçãoperma nente em desacordo 
com a legislaçãoambientai não sejam pagas, não 
dêemdi re itoà retenção e seja desconta do da in de
ni za ção o cus to de re com posição do dano am bi en
talca usado; 

e) projetodeleiauto rizandoa Uniãoadesapro
pri ar, para fins de refor ma agrária, imó vai cujo do mí
nio sejadis puta do pelo PoderPúblico emju rzo. 

18. Sistema de informações rurais 
18.1 Introdução 
Oesforçode rea lizaçãode umamplodiagnósti

coterritorialdaregiãoAmazônicanonívelcartográfi
co e temático empreendido pela Comissão exigiu a 
compilaçãodeinúmerasbasescartográficasdigitais, 
so licitadasaosdi versos órgãos afetos à ges tãoterri
to rialeaoordena mentoterrito rial,ouseja,abarcando 
ocontextoju rí dico, geográfico, ambiental, dedefesa, 
entre outros. 
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Dentre as diversas metodologias empregadas 
no âmbito dos trabalhos da CPI, a uti lizaçãodogeo
processa mentoteve lugardedestaque, uma vez que 
pos si bi litou aob tençãodedi agnósticos funda menta is 
ao processos de investigação e analise desenvolvi
dos. 

Plantas, me mo ria is descritivos, registrosimobi
liá ri os e até mesmo mapas te má ti cos oriundos dele
vanta mentoscom uti lizaçãodesen so ressatelitá rios, 
integram-sedeformaorganizadaaoprocessoinvesti
gativo. 

A gestão territorial abrange inúmeros temas, 
desde a questão do homem na terra seja ele cam pe
si no, índioouempresá rio, até o âmbitodadefesa na
cional, talcomplexidaderequeropçõespolíticas,mas 
tambémtecnológicasquevenhamapossibilitarresul
tadospráticosomaisamplospossíveis. 

O conceito de ordenamento territorial, ampla
men tedifun d ido noâm bitoda gestão estratégica em 
termos globais compartilha o mesmo sentido trans -
disciplinar: "A ordena çãode umterritó rio é entendida 
como a expressão es pa ci ai das políticas eco nô mica, 
social,culturaleecológica"( Carta Européia de Orde
namento Territorial -1983). 

18.2PlotagemdasÁreasGriladas 

Por meio da utilização de terra mentas de aná li
se espacial que disponibilizam os modernos siste
mas de informação geográfica e programas compu
taciona isespecfficospara o gerenciamento de infor
ma çõesque se rela cio nem ao espaçogeográ fico fo
ram identificadas inúmeras situações espaciais, re
lacionadas à ocupação ao quadro de organização 
territorial, e,principalmente, fundiá riodaregião. 

Áreas demarcadas como reservas indígenas, 
parques assim como inúmeras glebas destinadas a 
projetos de co lo ni za ção , assentamentos, e de tantos 
"entes"relacionadosàpaisagemterritorial da região 
foram integradosnumconjuntodemapas, que, ades
pe itodas reservas de espacia lizaçãodevidoa limita
çãodeesca las, emge ralpequenas, possibi litouaplo
tageminéditade inú me rasáreas "grila das" oudeocu
pação irregular, cujadimen sãorela ciona-asaos prin
cipais casos identificados ao longo do processo in -
vestigativo. 

A relevân eia de tal iniciativadespertao inte res
se nacional e internacional, indicando a importância 
daprontaaçãodo Estadobrasi lei ronoâmbitodapro
blemáticafundiá ria. 

Nessesentido, foramplotadasdiferentesáreas, 
identificando o seu uso e outras informações como 
extensão territorial, delimitação de perímetros e ou -

trasca racte rís ticastemáticasou cartográficas, o que 
possibilitou, além da difusão bastante ilustrativa do 
cenário territorial, a identificação inequívocados li mi
tes e confrontações de um grande nú me rode áreas 
griladas em áreas públicas nacionais por toda a re -
giãoamazônica. 

18.3 A Primazia da Ne ces si da de de Atuação 
Multiinstitucional 

Aexpe riênciadecoope raçãonocampoda infor
mação espacial, vívida pela Comissão nos diversos 
níveistemáticosabordadoscomasdiversas-agênci
as e ins ti tu ições rela cionadasà regiãoamazônica evi
den eia a importân eia da atualização, cooperação e in
tegração tecnológicas em termos interinstitucionais, 
ou seja, odo mí niodagestãoterrito ri ai na região ama
zônica pressupõe o permanente esforço do Estado 
nacional em valer-sede po líticasque prio rizema qua
lidade da informação multissetorial e multiagências 
deforma permanente e integradaemtodososníveis 
de organização do estado, seja em nível municipal, 
estadualoufede ral. 

Boain!mrn~ ~llores~m~~ -+ Mwges!ão -+ DesetwoMmento 
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A racionalidade se corrobora pela observação 
da propensão multidisciplinar dos diversos levanta
mentos consultados, tanto no nível cadastral, como 
também nocartográfi co ees ta tís tico. 

As informações pertinentes à composição da 
malha fundiáriatendemapossibilitardiversasabor
dagens cuja relevância e interesse per me iamosdi
versos níveis e este rasdegestão. 

Abordagens de cunho fiscal, ambiental, demo
grá ti co, de pia neja mento urba no e rural etan tos ou
tros tem sido integradas emagên ciasdegestãoterri
to ri ai em diversas partes do globo. 

A observação de tais iniciativas permite identnrar 
ai guns ta tores de in fluên eia que de certo modo requerem 
taisinovaçõesadministrativaseinstitucionais. 

18.4 O Papel da Ge o tec no lo gia na Gestão e 
noOrdenamentoTerritorial 

A globalização das informações, os novos pa -
drões de comportamentopolítico,econômico, ecoló
gico e social têm requerido do processodecisório e 
administrativo soluções transdisciplinares para uma 
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gama significativade problemasequestõesrelacio
nadasao espaçogeográficocomunicaçãotodaasua 
extensãoecomplexidade. 

O valordainformaçãoterritorialclassicamente 
condicionado à uma competên eia ou atribuição "típica 
do Esta do Nacional", na atua lida de parti ci padocon
jun to de ativos in dispensáveis à ati vi da de dos prin ci
pa is segmentos da ati vi da de humana. 

Osnovossistemasdecomunicação,asinfra-es
trutu rasdetelecomu nicação, transportes, informática 
integram-seaodia-a-diadetodasascomunidadesdo 
globo, requerendo cada vez mais sofisticadas com -
pletasinformaçõesrelacionadasaoespaçoterritorial. 

A tec no lo gia da informação per mi te novas ela
borações, novosre lacionamentosentredadoseinfor
mações, e de forma direta garante respostas cada 
vez mais rápidas, a menor cus to e adapta das ao re ra
cionamento do homem com o espaço territorial em 
moldestecno lógicosatuais. 

O dominiocadastral, urbanoeru ral, somado à 
excelênciadeoutrasáreasdeinformaçãonecessári
as à gestão territorial propiciam novas condições e 
vantagens estratégicas. 

Uma enorme gama dele van ta men tos se va Iam 
dautilizaçãodosensoriamentoremoto,comautiliza
çãodeinúmerossensoresaerotransportadosouorbi
ta is.as sim como no vos e afiei entes equi pamentosde 
georeferenciamento a exemplo do GPS e inúmeras 
outrasferramentas, tornam-se trivia isnocampoda in
formaçãoespacial. 

Nesse caso a informação espacial não repre
senta, em ab so luto, uma inovação em si mesma, pois 
taisinformaçõessempreforamindispensáveisaolon
go de toda a história das sociedadas e em to dos os 
momentoshistóricos,mas,naatualidade,asmesmas 
as su memcada vez mais rele vân eia. 

O fenômeno das infovias, da Internet, torna 
aces si vai o que há poucos anos di ti cil mente se ria vi
sualizável. O mundo assiste a si mesmo, cada vez 
mais se aproxima e com maior detalhe das diversas 
re a li da des ao longo de toda a extensão do pia neta. 

A Ama zôniae, em parti cu laraAmazô nia Brasi
le ira, ocupa opa pel de pro ta go nista prin ci pai nas se 
palcoestratégico. 

18.50rganizaçãolnstitucional 
Tal característica permite compreender o es for

ço rea lizadoaoníveles tra tégicopelo Esta dobra si lei
ro na Região Amazônica ao longo de décadas, a 
exem pio da realização do Projeto RADAM nos anos 
70,asdiversasiniciativasdecadastramentofundiário 
realizadas, so bretudoapartirdadéca dada 70, e, in-

felizmente, adescontinuada "cartografia sistemática", 
praticamentepa ralisa da ao longo dos últimos anos. 

O conceito do uso da terra na Amazônia, que 
corresponde a cerca de 61% do território nacional, 
quandocontrastadocomseusdiversoscomponentes 
estratégicos,apresentaumgrandedesafioaodesen
volvimentosustentadoregionalenacionalcomreper
cus sões que ai can çam o ní ver global. 

Não se pra tende dar relavo à já tão reconheci da 
pro pen são as tra té gi cada região no novo milênio sob 
inú me rosas pactos, mas indicarecomama iorurgên
cia possível, a necessidade de um reordenamento 
institucional no âmbito da gestão estratégica da re
gião diante do quadro cada vez mais ameaça dor de
corrente das inúmeras ações do homem na região, 
emgran de me d ida identificadaspe lostraba lhos des
ta Comissão. 

Ao longo de mais de um ano de trabalhos de -
senvolvidospela CPI, nãosecon seguiuacessardiag
nós ticos integra dos sobre a região. Enfoques de sarti
cu lados no campo estatístico, ca dastraleatémesmo 
conceituai, do ponto de vista de padrões ou regras, 
por exemplo, cartográficas,dificultammuitoaelabo
raçãodetrabalhosoudiagnósticosintegrados. 

Existem esforços genéricos voltados para tal 
abordagem, a exemplo das metodologias de zonea
mento eco lógico-econômico eda concepção e im pie
mentação do projeto SIVAM, com efetivo tunciona
men to pra vis to para o ano de 2002, no entanto ainda 
distantesdosniveisdequalidadedainformaçãoreco
mendá velparao processodeci só rio. 

A ausência de um efetivo ordenamento in
ter-institucionalresulta na ausência de programas e 
po 1 iticasintegradas volta das de for ma efetiva à ges
tão da informação espacialmente relacionada, quer 
seja no campo fundiário, quer seja nos diversos te -
mas a esse campo re la cio na dos Novas e poderosas 
ferramentastecnológicas, a exem pio do SIVAM e de 
metodologias como a do Zoneamento econômi
co-eco lógicopermitemvislumbrarnovospadrõesde 
planejamento que perseguem condições de gestão 
efetivamenteestruturadassobaégidedoconceitode 
infra-estruturadedadosedeinformaçõesespaciais, 
cujoreconhecimentoeteorizaçãoalcançamasprinci
pa is nações do globo. 

Aexistênciadeinformaçãoespacialnormatiza
da,organizadaeatualizadaemníveistemáticos,com 
d isponi bilida dedifu saa uma comunidade de usuários 
de umdadoam bientetradu zi ria, deforma simplifica
da, oconce ito de infra-estrutura de dados e informa
çõesespaciais. 
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No campo da informação imobiliária urbana e 
rural, observa-se um quadro de limitações preocu
pante na maioria dos estados da região representa
dos por suas estrutu rasde ges tãoterri to ri altan to sob 
o enfoque imo biliário ou cadastrai, como relaciona do 
à gestão fundiária numa acepção mais am pia. 

Diantedaimpossibilidadedeproveroupelome
nosjustificaraau sênciaou incon sistên ciadecontro
les e informações fundamentais à gestão territorial 
sob sua responsa bilida de, na sua maio ria requeridas 
por esta Comissão, lnstitu tos de Terras de re levân eia 
estra tégicaparaoPaísargu mentampreca riedadede 
meios, faltadeapo iogovernamental, incongruências 
ao níveis das políticas públicas necessárias e toda 
uma sorte de explicações, que por sua vez, traduzem, 
também,evidênciasdanecessidadedeumreordena
mento nesse universopúblico e administrativo. Atra
vés da implantação de novas terra mentas de gestão 
dainformaçãopossivelmente tais institutos estariam 
aptos ades fru tarde me lho rescon dições ope raciona
iseadministrativas. 

Emtermosgerais,argumenta-seanecessidade 
de atualização e de investimentos continuados na 
ma i orpartedosins ti tu toses tadua is de terras. 

Ao contrário do que muito se argumenta no 
meio nãoespecia lizado, os cus tosen volvidos na pro
dução e no uso da informação espaci ai na a tu a lida de 
temde monstra doten dên eia de queda em virtude dos 
avanços técnicos e ci en tífi cos, ao passo observa-se 
umcrescen te incremento de receita obtido com as in
formaçõesproduzidas,destaforma: 

- me lhorcondiçãodefisca lizaçãotributá ria,ge-
randomelhoresresultadosarrecadatórios; 

- aumentodoretornodeinvestimentos. 

18.6 O Papel do SIPAM/SIVAM 

A criação e o desenvolvimento do Sistema de 
Proteção da Amazônia - o SIPAM indica para um 
novo cenário de excelênciaindispensávelparaato
madadedecisãoafetaà regiãoamazô nica. 

O Sistema de Pro te çãoda Amazô nia-SIPAM, 
sob responsabilidade do Conselho Deliberativo do 
Sistema de Pro te çãoda Amazônia, órgão da casa ci
vil da Presidência da República, relaciona-se com a 
Política Nacional lntegradaparaaAma zônia (con du
zida pelo Conselho Nacional da Amazônia -
CONAMAZ). 

Busca novos padrões de informação indispen
sáveis à gestão da Amazônia, através de sua prin ci
pal terra menta, o SIVAM, uma ferramenta de alto va
lores tra tégicoetecno lógico, emfran coprocessode 

implantação, com início de operação previsto para 
me a dos de 2002. 

O SIVAM integra-se de forma direta ao rol de 
aplicaçõesprevistasparadiversasorga nizações. Ter
ri to ri ai mente o sistema engloba toda a área da Ama
zônia legal, equiva lentea5,2milhõesdekm2

, ou seja, 
61 %doterritó rionacional, envolvendo09estadosda 
federação. Operacionalmente atenderá todos os Mi -
nístériosediversasorganizaçõespúblícasdaesfera 
federal, órgãos de pesquisaedesenvolvimento, além 
dos estados e municípios da Amazônia Legal. 

Den treasprin ci pais áreas de contri bu içãopre
vistasdestacam-se: 

-Uso do solo, planejamento territorial, planeja
mento agrfcola,reflorestamento, áreas desmatadas, 
provfnciasmineraiseáreasdegarimpo; 

-Meioambientemapeamentodebaciashidro
gráficas, classificação da flora,avaliaçãodavegeta
ção, climatologia, caracte rísticasatmosféricas,po lu i
çáodos rios, que i madasedesflo resta men to 

A im portân eia das se esforço es tra té gi co não se 
traduz apenas no campo da aplicação de mo der nas 
tecnologias e recursosdemonitoramentoecomum
cação,mas, catalisa,desdobraaçõescooperadas,fo
menta políticas e programas integrados, reunindo 
ações e esforças de diversas institui çõesa atores re
gionais,nacionaisemesmointernacionais,propician
do condições inéditas e suficientes para o exercício 
da so bera nia bra si le ira na região, nos diversos cam
pos do in teres se nacional. 

Um novo e pro mis sorce ná rio se apresenta não 
apenas em face de seu ca rá ter or gani za dor de po lí ti
cas e programas voltadas ao desenvolvimento sus -
tentável, mas, também, porinovar,diferenciando-se, 
dopontodevistaope racional, de inúmeras inicia tivas 
do Esta dobra sile iro emcursoe, emmu itosca sos, de 
outras tantas abandonadas ou descontinuadas ao 
longo de h is tó ria da ocupação e gestão da região. 

Cabesalientarqueasferramentastecnológicas 
res pon sá veis porinú meras missões pia ne ja das para 
o sistema to rarn minuciosamentedeta lha das para os 
diversos órgãos usuários na este rapú blica, em es pe
ci ai, e no âmbito de institutos de pesquisa e mesmo 
ONG inte ressadasnotemaamazônico. 

E parti cu larnocampodo uso da terra, o INCRA, 
a FUNAI, o IBAMA e outras instituições tenderão a 
compartilhar dados e esforços de captação, trata
mento, análise e mesmo difusão de da dos e informa
ções sobre uma mesma re a li da de. 

Não está programadaverbaorçamentáriapara 
propiciar tal condição operacional. Não se sabe, ao 
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certo,emquecircunstânciasoucondiçõesorganiza
cionaistais informações serão integradas ao proces
sodecisórionacional. 

Pode-se afinnar que a observação do perfil de 
relacionamento entre as instituições envolvidas com 
aproblemáticaamazônica,mesmodiantedoiníciode 
funcionamento do Sistema de VigilânciadaAmazô
nia, não apresenta condições ta vo rá veis em to dos os 
nlveisderelacionamentoprevistos. 

18.7 Cadastro Rural 
O Sistema Nacional de Cadastro Au ralfoi ins ti

tu r do pela Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 
que, em seu art. 1 ºesta be le ce: 

"Art. 1º instituído o Sistema Nacional 
de Cadastro Au ral,quecompreende rá: 

1- CadastrodelmóveisAurais; 
li - Cadastro de Proprietários e De

tento resde lmóve is Rurais; 
Ili - Cadastro de Arrendatários e Par

ceirosRurais; 
IV - CadastrodeTerrasPúblicas 

Existe, ainda, o CAFIR, Cadastro de Imóveis 
Rurais para fins de cobrança do ITR, administrado 
pela Secreta ria da Receita Federal, nostermosdo§ 
2' da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1993. 

O Projeto de Lei nº 3.242/2000, en caminha do à 
sanção presidencial, traz importantes contribuições, 
pois: 

- criaocadastrounificadonacional; 
- obrigaatrocade informações entrecartóriose 

autoridades que administram o cadastro único, em 
ambos os senti dos; 

- estabelecesuaalimentaçãoatravésdeferra
mentasgeoreferenciamento. 

O impacto dessas mudanças ainda está por 
ser avaliado. Sabe-se, de antemão, que os agentes 
envolvidos não têm suporte operacional para fazer 
tren te a elas. 

Se esse suporte não for oferecido, cairão no 
vazio as expecta tivas que a soei edadedepo sita nes
sa nova legislação. 

A implementação de· um cadastro imobiliário 
unificado, a exemplo da modelagem proposta pelo 
PL nº 3.242-C de 2.000, poderá alavancar condi
ções ta vo rá veis para a iniciativa de se cri ar, de fato, 
uma condição cadastral suficiente para a gestão 
fundiária, imobiliária, tributária mas tambémterrito
rial da região. Nessesentidoosinstitutos estaduais 

de terras terão novas atribuições a serem adapta
das aos no vos padrões tec no lógicos requeri dos, in
clusive com nova roupagem institucional, possivel
mente reprodu zindoomode lo de integraçãotemáti
ca sugerido ao níveldagestãoterrito rialnacionale 
regional. 

18.8 Conclusões e sugestões 
Acompanhar o mundo rural não é tarefa fácil, 

mesmotendoemvistaosrecursosdesensoriamento 
remotomodernos.MormentenoBrasil,mormentena 
Amazônia. 

Ao se conceber mo de lo de prevenção e punição 
da ocupação indevida e grilagem que tenha como 
base um sistema de mo ni tora men to da uti 1 i za ção da 
terra, es sanei alétercomopre missa a coleta e utiliza
ção com parti lha da de da dos, que, em face da abran
gên eia do levantamento, deve abarcaras vá ri ases fe
ras da a d ministraçãopú blica(Fede ral, Estadual e Mu
nicipal), bem como as entidades privadas voltadas 
para a realidade agrária. 

O cadastro único de imóveis rurais, previsto no 
Projeto de Lei nº 3.242/2000 caminha no sentidode 
unificar a coleta, uso e tratamento de dados rurais, 
mas não é suficiente para conte rirtra tamento àma té
ria com pa ti vel com as premissas aqui en toca das. 

O caráter multidisciplinar do banco de dados 
que se pretende gerar impõe que se dê ao órgão que 
o gerencie, pelo menos, caráter supraministerial. 
Essa ara zão porque esta mos propondo a cri ação de 
uma Agência Nacional de Gestão Territorial, a qual 
cabe ria centra li zaros da dos sobre a ma lha tun diária 
brasileira, administrandosistema de informaçõesru
raisestruturadoembancodedadosgráficoseliterais. 

Como a iniciativadeprojetosde lei dessa fndo le 
sãodecompetênciaprivativadoPoderExecutivo,es
tamosencaminhando-lheindicaçãonessesentido. 

SUGESTÕES E ENCAMINHAMENTOS 

É extra ma mente varia doo uni verso de de nún ci
as e si tu ações pro ble má ticas levanta das ao lon godos 
trabalhos desta CPI, que requerem encaminha men
toscompetentes. 

1. Proposições 
As proposições legislativas são trazidas em 

anexo e elen ca das a seguir: 
1. Indicação ao Poder Executivo, sugerindo a 

criaçãodaAgênciaNacionaldeGestãoTerritorial,em 
regimedemultiusoemultiparticipação; 

2. Pro jetode lei fie xibilizandooscrité rios para le
gitimação de posse de área de até 4 módulos tis cais, 
tratando dos cri té ri os de ali e nação de imó vai entre 4 
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módulos e2.500hecta res edis pon doso bre orno de lo 
de expio raçãodeterrade vo luta passível dele giti ma
ção; 

3. Projeto de lei delegando aos Esta dos, com re
serva de pode resà União, a com petênciapara regu
larizaçãofundiá rianafa ixadefronte ira; 

4. Pro jetode lei auto rizan doo Incra ade sapro
priarimóvelcomconflitopossessóriocoletivo,mesmo 
quando o Poder Público seja parte em ação ques ti o
nan do o domínio da gleba; 

5. Projeto de lei dispondo sobre a participação 
dosórgáosfundiá rios e Ministério Públiconascorrei
ções efixan dosuape riodicidade; 

6. Propostadeemendaà Constitu içáofixandoli
mi te para adi men são do imóvel rural; 

7. Proposta de emenda à Constitu içãocriandoa 
JustiçaAgrária; 

8. Proposta de emenda à Constituição estati-
zandooscartó rios. 

2. ENCAMINHAMENTOS PENAIS 
lndiciamentos 

AMAZONAS 
FALB SARAIVA FARIAS: 
1 - estelionato qua li ti ca do (art. 171, §§ 2° e 3º 

do Código Penal); 
2 - art. 19 da Lei nº 4.947/66; 
3 - art. 20 da Lei nE 4.947/66; 
4 - formação de quadrilha (art. 288 do Có dí go 

Penal); 
5-so nega çãofiscal (art. 1 ºda Lei nº 4.729/65). 
DANIELFERREIRADASILVA(Desembargador): 
pre va rica ção (art. 319 do Código Penal). 
JACINTHO ASSUMPÇÃO BOTTINELL Y: 
prevaricação (art. 319 do Código Penal). 
SEBASTIANA DE SOUZA ASSIS, JOÃO 

BOSCO MARQUES DE SOUZA, ANTÔNIO LUIS 
MENDES DA SILVA, FRANCISCO DE JESUS 
BARROSO DA SILVA, GERAMILTON DE MENEZES 
WECKNER, MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA 
FREIRE, ERWIN ROMMEL GODINHO RODRIGUES, 
EDILBERTO FERREIRA DE MACEDO, JOÃO DA 
GRAÇA SOLTUR, ANTÔNIO RABELO, MILTON 
PEREIRA DA COSTA, FRANCISCO DOS ANJOS DA 
COSTA, GERALDO O. PACHECO FERNANDES, 
HILDEBRANDO FERREIRA DE MACEDO, EUCI 
GOMES PESSOA, ALUÍZIO PAULA DE ALMEIDA, 
FRANCISCO DE ASSIS REGIS RODRIGUES, 
LÚCIA HELENA DE FREITAS AMORIM, MARIA 
DANIELLI IVANNUZI, MARIA DENIRA V. OLIVEIRA. 

1-falsidadeideológica (art. 299doCódigoPenal); 

2 - formação de quadrilha (art. 288 do Código 
Penal). 

Prevaricação (art. 319doCódigo Penal). 
VICENTE DE MENDONÇA JÚNIOR (ex-Pro cu

radorGe raldeJustiça): 
pre va rica ção (art. 319 do Código Penal). 
LUIZ RODOMILSON MARQUES (Tabelião em 

Rio Branco -AC): 

MS): 

prevaricação (art. 319do Código Penal). 
MURILO ROLIM (TabeliãoemCampoGrande-

prevaricação (art. 319doCódigo Penal). 
ANDRÉ SERWY: 
estelionato qualificado (art. 171, §§ 2° e 3° do 

Código Penal) 
ALOYSIO SERWY: 
estelionato qualificado (art. 171 , §§ 2º e 3° do 

Código Penal) 
MIRTYL FERNANDES LEVY: 
estelionato qualificado (art. 171, §§ 2° e 3° do 

Código Penal). 
OSCARINA LIBERATO DE CARVALHO:: 
1 - estelionato qua li fi ca do (art. 171, §§ 2° e 3° 

do Código Penal); 
2 - formação de quadrilha (art. 288 do Código 

Penal). 
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PASCOAL 

DE FARIA: 
Falsificaçãode documentopú biice (art. 297do 

Código Penal); 
ADALBERTO CORDEIRO E SILVA: 
Cri me contra a ordemtri butá ria-arts. 1° e 2ºda 

Lei nº 8.137/90; 
ABDALLAH GEORGES SLEIMAN: crimecontra 

a ordemtributária - arts. 1º e 2° da Lei nº 8.137/90; 
DAVID GOMES DAVID: prevaricação (art. 319 do 
CP); 

OTÁVIO RAMAN NEVES: estelionato (art. 171 
DO CP); 

SUHEIL RAMAN NEVES: estelionato (art. 171 
do CP}; HOLOFERNES GONÇALVES LEITE: 

Preva ricaçãoart.319doCP); 
HERY GUIMARÃES: prevaricação (art. 319 do 

CP); 
ERIVAN AFONSO M. CALDERARO: 
Pre va rica ção (art. 319 do CP); 
GARY WAYNE BLACK: art. 20 da Lei nº 

4.947/66. FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA: 
1 - litigante de má-fé (do Código de Processo 

Civil); 
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2-falsidadeideológica(art.299doCódigoPenal); 
3-crimecontraaordemtributá ria-arts. 1º e2º 

da Lei nº 8.137/90. 

PARÁ 

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA: 
1-falsidade ide o lógica (art. 299doC6 digo Penal); 
2 - formaçãodequadri lha (art. 288do Código 

Penal). 
EUGENIA SILVA DE FREITAS: 
Falsidadeideológica(art.299doCódigoPenal). 
RAIMUNDO CORREA DE ALMEIDA: 
Falsificaçãode doeu men to público (art. 297 do 

Código Penal). 
UMBELINO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO: 
1 - estelionato qua li fica do (art. 171, §§ 2° e 3° 

do Código Penal); 
2 - formação de quadrilha (art. 288 do Código 

Penal); 
3-so negaçãofiscal (art. 1ºda Leinº4.729/65). 
MANOEL FRANCISCO DA PAZ: 
estelionato qualificado (art. 171, §§ 2° e 3° do 

Código Penal). 
ARMANDO BRÁULIO PAUL DA SILVA (Juiz): 
pra va rica ção (art. 319 do Código Penal). 
FLÁVIO AUGUSTO TITAN VIEGAS: 
1 - estelionato qua li fica do (art. 171, §§ 2° e 3º 

doCódigoPenal); 
2 - formaçãodequadri lha (art. 288do Código 

Penal); 
3-falsidade ide o lógica (art. 299doCódigo Pe-

nal). 
CARLOS ALBERTO MELO DE OLIVEIRA: 
1 - estelionato qualifica do (art. 171, §§ 2° e 3° 

do Código Penal); 
2 - formação de quadrilha (art. 288 do Código 

Penal); 
3-so negação fiscal (art. 1ºda Leinº4.729/65). 
HUMBERTO ESTEVES MELO DE OLIVEIRA: 
1 - estelionato qua li fica do (art. 171, §§ 2° e 3º 

doCódigoPenal); 
2 - formaçãodequadri lha (art. 288doCódigo 

Penal); 
3-so negaçãofiscal (art. 1ºda Lei nº4.729/65). 
PAULO GUILHERME CASTELO BRANCO: 
cri me contra a ordem tributá ria-arts. 1ºe2° da 

Lei nº 8.137/90. 
ROSA CRISTINA GIÓIA DOS SANTOS 
cri mecon traa ordemtri bu tá ria-arts. 1º e 2ºda 

Lei nº 8.137/90. 

JOSE MARIA DOS SANTOS GADELHA 
cri mecon traa ordemtri bu tá ria-arts. 1º e2º da 

Lei nº 8.137/90. 
TÂNIA MARAAZEVEDOGIUSTI, ALCINA DAS 

DORES SALES GIROTTO, VANDERLEI AFONSO 
GIROTTO, PAULO CESAR FACHETI, LISMAR 
QUEIROZ CARDOSO, JOSÉ MACIEL SANTANA, 
ANA RITA DA SILVA CARVALHO, AROLDO DA SILVA 
CARVALHO, EDILBERTO POGGI, NELSON 
FRANÇA NOGUEIRA, MARIA IRACI CARVALHO 
NOGUEIRA, ARMANDO PINHEIRO CARVALHO 
FILHO, PAULO NAZARENO GONÇALVES, DARCI 
VARGAS RODRIGUES SOUZA: 

1 )falsificaçãodedocu men to público (art. 297 do 
Código Penal); 

nal). 

2)estelionato(art.171 do Código penal); 
3)formação de quadrilha (art. 288docódigo pe-

MATO GROSSO 

LUIZ DE ALMEIDA: 
1 - estelionato qualifica do (art. 171, §§ 2º e 3° 

do Código Penal); 
2 - formação de quadrilha (art. 288doCódigo 

Penal). 
ARLINDO ÂNGELO DE MORAIS: 

1 - estelionato qua li fica do (art. 171, §§ 2º e 3º 
do Código Penal); 

2 - formaçãodequadrilha(art.288doCódigo 
Penal). 

ARMANDO SANTOS DE ALMEIDA: 
1 - estelionato qualifica do (art. 171, §§ 2º e 3º 

do Código Penal); 
2 - formação de quadrilha (art. 288 do Código 

Penal). 
MARIA BERNARDETE PEDRA RIBEIRO: 
1 - estelionato qua li fica do (art. 171, §§ 2º e 3º 

do Código Penal); 
2 - for mação de quadrilha (art. 288 do Código 

Penal). 

ESTADO DE RORAIMA 

HECTOR DANIEL GARIBOTI: 
art. 20 da Lei nº 4.947, de 1966. 
LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO DE SOUZA: 
art. 2° da Lei nº 4.947, de 1966. 

ENCAMINHAMENTOS GERAIS 

1. so licitaçãodosju fzos,cartórios, PoderExecu
tivoestadual efede ralocumprimentode decisõesju
diciaisnão-cumpridasintegralmente; 
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2. recomendaçãodeproposiçãodasações rei
vindica tó rias ediscrimina tó riasdeterrascabíve is; 

3. recomendaçãoaostri bunaisestaduaisarea li
za çãode corre içãonoscartó ri osem quefo ramdetec
ta dos indícios defraude, nos termosdes te relatório; 

4.encaminhamentodedocumentaçãopertinen
teàsassembléiasestadua is, suge rin dooaprofunda
mentodas investigações; 

5.encaminhamentoaoPoderJudiciáriorespon
sávelda rela çãodospro ces sosagrá ri oscomtra mita
çãoatrasada esuge riraosad vogadosdefen so resdo 
poderpú blicopeticionarparaagi lizara tramitação; 

6. encaminhamento aos governos estaduais e 
ao INCRA, conformeocaso, delevantamentodeáre
as priori tá rias para regula ri zaçãofun diária; 

7 .cumpri mentodetodasassuges tõesapre sen
ta das nos rela tó ri osso bre a si tu ação nos Esta dos; 

8. envio de cópias do presente relatório e ane
xos aos seguin tesórgãos, para as provi dên ci as ca bí
veis: Pro cu radoria-Geralda República, Ministé rioPú
blicodos Esta dosdaAmazô nia Legal; Departamento 
de Polícia Federal; Ministério do Desenvolvimento 
Agrário; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da 
Justiça; Tribuna Ide Contas da União; institutosdeter
ra estaduais; órgãos estadua isdemeioamqi ente;tri
bunais de justiça dos Estados da Amazônia Legal; 
Corregedores das justiças estaduais da Amazônia 
Legal. 

OUTROS ENCAMINHAMENTOS FINAIS 

1 - Propor, aos governos estaduais, que pas -
semaadotarcomo única moda lidadedetransferên
ciadasterraspúblicasa pessoasfí sicasouju rí dicas, 
inclusive de caráter comunitário, ou qualquer outra 
forma associativa de trabalhadoresrurais, com área 
su pe riora2.500hecta res, ou instituto ju rí dicodacon
cessãodedi re ito real de uso, disciplinado pelo Decre
to-Lei nº 271, de 28 defe verei rode 1967. Tal con ces
sãodeveráserefetuadamediantecontrato,contendo, 
necessariamente, cláusulas que disponham sobre a 
obrigatoriedadedeobservânciadasrestriçõesdeuso 
do imóvel, nos ter mos da lei, bem como sobre a ne -
cessida.de de preservação das reservas florestais e 
do equi líbriodo meioambiente. Em caso de descum
primento de qualquer cláusulacontratual,aconces
sãoseráautomáticaesumariamenterescindida,sem 
direi to à in de ni za ção e retornando o direi to do uso do 
imóvelaoPoderPúblico. 

Pormeiodesse importante instrumento ju rí di co, 
admiti do expressamente no texto da Cons ti tu i ção Fe-

de ralde 1988, aAdministraçãopode rámanterocon
trole eficaz sobre os imóveis rurais, assegurando, 
também, o uso a que as terras forem destina das, evi
tando-se, as sim, os efeitos da no sos da es pe cu lação 
imobiliária por parte de pessoas inescru pulo sas que 
normalmenteadquiremimóveispúblicoscomaúnica 
fina li da de de obter o lucro fácil através de ma no bras 
ilícitas. 

2-É de todo con ve ni ente e opor tu no, diante do 
qua droverda dei ra mentec!'lótico que hoje re tra taa re
alidade fundiária dos Esta dos da Amazônia, que se 
procure estabelecer mecanismos capazes de coibir 
asativi dadescon sideradas le sivasàpreservaçãoflo- · 
restai eaomeioambi ente, surgindo daí a urgente ne
ces sidadedecriaçãode uma unidade po liciales pací
fica e adequadamente preparada para exercer a 
guarda e proteção dafa u nae da fio radaque les Esta
dos, atuando de for ma pre ven tiva e re pres si va mente 
em relação às práticas que pre ju di quem o equilíbrio 
ecológico e a manutenção ambiental. Essa unidade 
poderá serdes taca da daspo lí ci as militares dos Esta
dos, recebendotreinamento apropriado para os fins 
almejados.Asatividadesdessaguardaflorestaldeve
rão ser desempenhadas em conformidade com as 
normasestabelecidaspelolBAMAeemconjuntocom 
o Ministério Pú blicoeas Procurado riasdosEstados. 

3-É imprescindível, ainda, o encaminhamento 
derelatóriocircunstanciadoaoMinistérioPúblicoFe
de rale de cada um dos Esta dos da Amazônia, ares
pe itodetodos os envolvidosdi reta ou in direta mente 
empráticafrau du lentascontraopa trimôniopú blico, 
apura das nos trabalhos da CPI, de modo aprovo cara 
propositu rade Ação Civil Pública, nos ter mos da Lei 
nº7.346, de24de julho de 1985, e ai tera çõesposte ri
ores, considerando que tal medida judicial, além de 
possuirnaturezacondenatória, a sentençanelapro
feridafazcoisajulgada ergaomnes. 

Essaprovidênciaafastarádevezasensaçãode 
impunidade que tem incentivado tantas e tamanhas 
fraudes contra opa tri mô nio público. 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

Longe de conceber-se que o que está aqui dis
cuti do e proposto esgota o tema da ocu pa ção de ter
ras públicas e da grilagem, pra tende-se que este rela
tório configure-se em contribuição contundente para 
fazercomqueadestinaçãodasterraspúblicasamazô
nicas, que representam incomensurável patrimônio, 
venha a atender os anseios dasoci edadebra si leira. 

A inten çãofoi essa: diag nos ti cara si tu açãofun
diá riadoterritó riomaisrecent~ mente incorpo radoao 
sistema produtivo nacional, ou em vias de sê-lo, para, 
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apontandoso luções, fazercomquenãosecontinu em 
re petin doos.errosdosmode los de pro duçãoqueori
enta rama eco no mia na cio nalao longo de nossa His
tória. 

Espera-se, porcon seguinte,queabata lha con
tra a grilagem e adis tri bu i ção injusta da terra não se 
encerre aqui, mas prossiga com encaminhamento 
das sugestões e apu ração das de nún ci as aventa das, 
oquereceberáfiscalizaçãopermanentedestePoder. 

De outra parte, toda a enorme massa de ma teri
al produzido a respeitodaocupaçãodeterraspúbli
cas ficará à disposição dos órgãos públicos, das co
missões das ta Casa e das en ti da das civis, para con
sultaduradouraepro posiçãodosencaminhamentos 
oportunos. 

REQUERIMENTO 
(Da CP/ da Ocupação de Terras 

PúblicasnaAmazônia) 

Re quer o en vio de lndi ca ção ao Pre
sidente da República, sugerindo a cria
ção da Agência Nacional de Cadastro 
Imobiliário Rural. 

SenhorPresidente, 
Nos ter mos do art. 113, inciso 1 e § 1°, do Regi

mento Inter no da Câmara dos Deputa dos, requeiro a 
V. Ex" sejaenca minhadaaoPoderExecutivoa lndica
çãoemane xo, sugerindoacriaçãodaAgênciaNacio
nal de Cadastro lmo biliário Rural. 

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado 
Luciano Castro, Presidente;Deputado SérgioCar
valho,Relator. 

INDICAÇÃO Nº , DE 2001 
(Da CPI da Ocupação de Terras 

PúblicasnaAmazônia) 

Sugere a criação da Agência Nacio
nal de Cadastro lmo biliário Rural. 

ExcelentfssimoSenhorPresidentedaRepública, 

Sugeri mos a V. Exª a cri ação da Agên eia Na cio
nal de Cadastro Imobiliário Rural, tendo em vista a 
necessidadedecentralizarasatividadesdemonitora
men to da ma lha fundiária e de seu uso, ati vi da deses
sas de inte ressede inúmeras Pastas do Governo, em 
especialdosMinistériosdoDesenvolvimentoAgrário, 
da Agri cul tu ra e do Abas teci men to, do Meio Ambi en
te, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Ges
tão, do Trabalho, da Justiça, da Defesa, das sa Pre si
dência,dasentidadespúblicassimilaresdosEstados 

e Municfpios,bem como de entidadesprivadas liga
das ao acompanhamento do mundo ru ral. 

A cri ação das sa agên eia, com ca rá ter supra mi
nisterial e multifuncional, será alavanca essencial 
para gestação de políticas de desenvolvimento do 
agrobra si lei roevemaoencontrodepropostas legis
la tivasdes se Pode rExecutivo pro pugnando pela cria
ção de cadastro único de terras em nível nacional, ali
mentado, entreoutrasfontes, pela re laçãomen salde 
registros imobiliários. 

Con si de ramosque o órgão res pon sá vai portal 
ta re fa não pode ser controla do por qual quer das en ti
dades alimentadoras e usuárias das informações, 
seja pela Secretaria da Receita Federal, seja pelo 
lnstitutoNacionaldeColonizaçãoeReformaAgrária, 
hoje maiores interessados nesse banco de dados, 
porque suaadministraçãofica riamu tila da edesvirtu
a da ten doemvistaasfi na lidadeseprio ridadesdoór
gão em questão. 

Consideramos,ainda,quesóacriaçãodaagên
cia aqui sugeri da fará com que a cole ta de da dos, seu 
tratamentoedisponibilizaçãosefaçamtendoemvis
ta seu aproveitamento multidisciplinar. Os esforços 
para atuação com parti lha da no campo, por meio da 
formulaçãodeconvênioseprotocolosdecooperação 
entre entidades públicas, têm tido resultados pífios. 
Bastamen cionarcomoa Receita Federal, ad ministra
do ra do lmpostoso brea Pro pri eda de Ter rito ri ai Rural, 
que continua a ser arrecadado em níveis irrisórios, 
tem acionado pouco o INCRA para fiscalização das 
informaçõessobre os imóveis rurais, ape sardas re
sultados promissores que as poucas fiscalizações 
promovidas pelo Instituto obtiveram. 

Em que pesem os esforços dessegovernoem 
resgataraconfiabi lidadedoscadas tros rurais de que 
dispõe, as investigações que esta CPI promoveu dei
xa ramela roo das compasso entre as bases de in for
mações ofí ci a is e are a li da de dos fatos, e mostraram 
como essa das vir tu ação não só favorece a grilagem 
de terras, mas, também, pra ju dica a im pie menta ção 
de to das as po líticas públicas volta das para o setor. 

O imenso patrimônioagrário brasileiro merece 
um banco dedados trata do com prioridade com pa tí
vel com sua importância. Por isso, apresentamos a 
presente sugestão. 

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado 
Luciano Castro, Presidente; Deputado Sérgio Car
valho, Relator. 
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº, DE 2001 

(Da CPI da Ocupação de Terras 
PúblicasnaAmazônia) 

Dá nova redação ao art. 236 da 
Constitu içãoFederal. 

As Mesas da Câ ma ra dos Deputa dos e do Se -
na do Federal, nos termos do§ 3° do art. 60 da Cons ti
tu ição Federal, promulgamaseguinte emen daaotex
toconstitucional: 

Art. 1º0art. 236daConstitu içãoFede ralpassa 
a vigo rarcoma seguinte redação: 

"Art. 236. Os serviços nota ri a is e de registro são 
exercidos emca rá terpúblico. 

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a 
respon sa bilidadecivilecrimi naldosnotá ri os, dosofi
ci a is de registroedosdema is servidores, e defini ráa 
fiscalização de seus atos pelo Poder Ju di ciá rio. 

§ 2ºLeifederalestabeleceránormasgeraispara 
fixação das taxas re la tivas aos atos pratica dos pelos 
serviços nota ri a ise de registro." 

Art. 2º Esta emenda cons ti tu cio nal entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Justificação 

A esta tizaçãodoscartó rios, principal mente dos 
cartórios de registros de imóveis, foi def.endida em 
inú merosdepoimentosnesta CPI, entreosqua is o do 
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jung
mann, como única formadebloque ar, de fato, agri la
gem. 

Não há função de índole mais pública do que di
zer quem édonodeterra equa is os li miteseconfron
taçõesdessaterra. 

No exercício de suas atribuições, no regi me pri
va do atualdos serviços nota riaisede registro, quanto 
mais atos registrais são praticados pelos oficiais de 
registro,maioroseuganho. 

O apresentante de documento para registro é 
trata do como cliente, que deve ter sua von ta deaten
didacom rapidez. 

Asuscitaçãodedúvida,procedimentonecessá
rio para que se evite o registro de tftulosfraudados, 
desagrada tanto o "cliente" como o oficial, que não 
perceberemuneraçãoparaesclarecê-la. 

Um negócio de balcão, feito em minutos, de
manda ampla apreciação judicial para ser desfeito, 
produzindo nefastos efeitos jurídicos até o cancela
mentodo registro. 

Seoscadastros rurais, que sedes tinam, tão-so
mente, a monitorara posse eaproprieda de da terra, 
são públicos, mais ainda públicos deveriam ser os 
serviços de registro, porque o que neles está escrito 
serve de prova ju di ci ai nos feitos posses só ri os e do
miniais. 

O de sem pe nho da lide agrária, já sujei to a tan
tos riscos, não pode ficar à mercê da in segu rançaju rí
dica decorrente de registroimobiliário conduzidoem 
regime privado. 

Essas as razões que nos levam a apresentar a 
presenteproposta. 

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado 
Luciano Castro, Presidente; Deputado Sérgio 
Carvalho, Relator. 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº , DE 2001 

(Da CPI da Ocu paçãode Terras 
Públicas na Amazônia) 

lnsti tui a Justiça Agrária. 

As Mesas da Câ ma ra dos De puta dos e do Se -
nado Federal, nos termos do§ 3ºdo art. 60da Cons ti
tu ição Federal, pro mulgamaseguinteemendaaotex
toconstitucional: 

Art. 1°0 art. 92da Constituição Federal passa a 
vigo raracrescidadoseguinte inciso VII, renu me ran
do-se o atuai inciso VII para inciso VIII: 

"Art. 92 ................................................. . 
Vll-osTribu na iseJu ízesAgrá rios; 

Art. 2° A Constituição Federal passa a vigorar 
acresci da da seguinte Seção VIII, do Capítulo Ili, do 
Título IV: 

SEÇÃO VIII 
DosTribu na iseJu ízesAgrários 

Art. 125. SãoórgãosdaJustiçaAgrá ria: 
1- osTribunaisRegionaisAgrários; 
11-osJu ízes Agrários. 
Art. 126. Os Tribuna is Agrários com põem-se de, 

no mínimo, sete juízes, recrutados,quandopossível, 
na res pec tiva região e no me a dos pelo Pre si dente da 
República, dentrebrasi lei roscommaisdetrinta e me
nos de sessenta e cinco anos, sendo: 

1- um quinto dentre advoga dos com dez anos 
de efetiva atividade profissional na área agrária e 
membros do Ministério Público Federal com mais de 
dez anos de car re ira; 



Dezembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS- SUPLEMENTO Sexta-feira 28 00393 

li - os demais, mediante promoção de juízes 
agrários com mais de cinco anos de exercf cio, por an
tigüidadeeme recimento,alternadamente. 

Art. 127. Aju risdiçãodosTribuna isAgrárioscor
responderá a áreasprioritárias, fixa das em lei, com
petindo-lhes: 

1- processarejulgar,originariamente: 
a) os ju ( zes agrários da área de sua ju ris di ção, 

noscrimescomunsede respon sabi lida de; 
b) as revi sões cri mi na is e as ações res ci só ri as 

de julga dos seus e dos juízes agrários da região; 
c) osmandadosdesegu rançaeoshabeasdata 

contra ato do próprio Tribunal ou de juiz agrário; 
d) os habeascorpus,quandoaautoridadeco

a tora forjuizagrá rio; 
e) osconflitosdecompetênciaentre ju ízesfede

raisvincu ladosao Tribunal. 
11-julgar,emgrauderecurso,ascausasdecidi

daspe los ju f zesagrá rios e pe losju f zesestadua is no 
exercício da com pe tên eia agrá ria da área de sua ju
risdição. 

Art. 128. Aos juízes agrários compete proces
sara julgarascontrovérsias e lití giosdecorrentesdo 
domínio e da posse da terra, bem como os oriundos 
da prática da atividade agrária e dos negócios com 
bens agrários, em especial: 

1-as desapropria çõesde imóveis rurais por in
teresse social; 

li - as causas relativas a partilha, divisão, de -
marcação,parcelamento, desmembramento e lotea
mentodeimóveisrurais; 

Ili - ascausasreferentesàproteçãodaposse 
agrária, tutela da propriedade rural e limitações ao 
seu exercício, incluindo os direitos ambientais, difu
sos e de vi zi nhan ça; 

IV-asaçõesdiscriminatórias; 
V - os casos de arrecadação de imóvel rural 

abandona do, com bem vago; 
Vl-asca u sasdecorrentesdema trí cu lae regis

trode imóve isru rais; 
VII - as causas relativas à alienação e uso de 

terraspúblicas,legitimaçãodeposseeregularização 
fundiária; 

Vlll-asca u sasdedi re ito sucessório que in ci
dam sobre imóveis rurais, nos ter mos da lei; 

IX-asca u sasqueversem sobre arrendamento, 
parceria, empreitada e comodato rurais, sobre os 
contratos agrários inominados e sob os de trabalho 
autônomooueventual; 

X-as causas tributá ri asso bre lmpos toso bre a 
Propriedade Territorial Rural; 

Xl-asquestõesde po líticaagrf cola que lhe se
jam atri bu í das por lei." 

Art. 3º O art. 128 da Cons ti tu i ção Federal passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 128. O Ministério Público abran-
ge: 

1 - O Ministério Público da União, que 
compreende: 

e) oMinistérioPúblicoAgrário." 

Art. 4º Esta emenda cons ti tu cio nal entra em vi
gor na data de sua pu bli cação. 

Justificação 

A ins ti tu i çãodaJustiça Agrária é bandeira anti
ga dos agraristas nacionais, que entendem que a 
prestaçãojurisdicionalnunca alcançaosdespossuf
dos em geral, mormente os cam pe si nos, que, deres
to, gozam de poucos dos direi tos inerentes a sua ci
dadania. 

Asoluçãorápidadoslitígiosagráriosécondição 
para o de sen volvi men to do campo. A ati vi da de agrá
ria se implementa com melhoramentos contínuos, 
que se vão agregando à terra lentamente, razão por 
que a estabilidade e segurança jurídica são funda
mentais para o carreamento de esforços e investi
mentos no setor rural. 

A proposta que ora apresenta mos visa ares ga
tar df vi da antiga que o Esta do tem para com o meio 
rural, onde, ao longodenossainfelizhistóriafundiá
ria, sem pra pre vale ceu a lei do mais forte. 

Essas as razões que nos levam a apresentar a 
presenteproposta. 

Sala da Comissão, de de 2001 - Deputado 
Luciano Castro, Presidente; - Deputado Sérgio 
Carvalho, Relator. 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº, DE 2001 

(Da CPI da Ocupação de Terras 
PúblicasnaAmazônia) 

Dá nova redação ao art. 185 da 
Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputa dos e do Se
nado Federal, nos termos do§ 32 doart. 60da Consti-
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tuiçãoFederal,promulgamaseguinteemendaaotex
toconstitucional: 

Art. 1°0 art. 185da Constituição Federal passa 
a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renu
me rando-seo seu pa rágra to único para pa rágra fopri
meiro: 

"Art. 185 ............................................... . 

§ 1º ······················································· 
§ 2º Não será registrada propriedade 

rural priva da com área su pe ri ora se is centos 
módulos fiscais, salvo nos casos que a lei 
estipular. 

§ 3° As propriedades existentes com 
área superior a seiscentos módulos fiscais 
têm o prazo de um ano para serem parcela -
das. 

§ 4° Decorrido o prazo de que trata o 
pa rágra foanterior, aparteexcedenteaseis
centos módulos das propriedades produti
vas tornar-se-á suscetível de desapropria
ção, nostermosdoartigoante rior." 

Art. 2ºEsta emendaconstitucio nalentra em vi
gor na data de sua publicação. 

Justificação 

Após longas e profundas investigações feitas 
pela CPI da Ocupação de Terras Públicas na Amazô
nia, levantou-se a existência de megapropriedades 
com áreas maio resquemu itospa íses, daordemde 
mi lhõesdehecta res. 

Tendo em vis ta a alta concentração de terras e 
de renda no Brasil, a valo rizaçãodosrecursosna tu ra
is na Amazônia, a grilagem sobre as terras públicas 
devolutas abundantes na região, é medida cautelar 
proveitosalimitarotamanhornáxirnodapropriedade 
agrária, evitando-se a apropriação indevida ou pre -
matura de imensas áreas,decujautilizaçãoedesti-
na ção dependem as g~ rações vindouras. . 

É preciso resgataradoutrinado Esta tu toda Ter
ra, segundoaqualapropriedadecomárea su pe ri ora . 
600 módu losconstitu íalatifúndiopordimen são, con
tra ri ando sua função so ci ai pelo sim pies fato de ser 
enorme, representando concentração de bens e po
der político incompatíveis com uma sociedade mini
mamenteequânime. 

Essas as razões que nos levam a apresentar a 
presente pro posta. 

Sala da Comissão, de de 2001 - Deputado 
Luciano Castro, Presidente; - Deputado Sérgio 
Carvalho, Re !ator. 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2001 
(Da CPI da Ocupação de Terras 

PúblicasnaAmazô.nia) 

Dispõe sobre a legitimação de pos -
se de terras devolutas e dá outras provi
dências. 

OCongressoNacionaldecreta, 
Art. 1° Aque lequepossu iráreadeterradevoluta 

fará jus à le gi ti mação de sua posse, com prova dos os 
seguintes requisitos: 

1 - cumprimento da função so ci ai do imóvel ao 
longo de um ano, no mínimo; 

li-expio raçãodi reta do imóvelpelopossu idore 
suafamília,admitidaajudaeventualdeterceiros; 

Ili - exploração compatívelcomozoneamento 
ecológico-econômico,quandoexistente; 

não sero possui dor pro pri e tá rio de imóvel rural 
Parágrafoúnico.Osrequisitosparaocumprimentoda 
função so ci a Ido imóvel rural sãoaquelesdescritosno 
art.186daConstituiçãoFederal,regulamentadosnos 
termosdoart. 9ºda Leinº 8.629,de25defevereirode 
1993. 

Art. 2° A área a ser legitimada terá dimensão 
máximadequatromódulosfiscais. 

Parágrafo único.Poderá serlegitírnadaárea ex
cedente, li mí tro fe com a primeira, desde que com ela 
for me imóvel de, no má xi mo, oito módulos tis cais. 

Art. 3º0 va lorda terra nua do imóvel legitima do 
será pago empresta ções anua is, amortiza das em até 
vinte anos, com ca rên eia de três anos. 

§ 1º Será concedido cinqüenta por cento de 
abatimentonova lordaprestação anu ai, quando opa
gamento for efetua do até a data do seu vencimento. 

§ 2º No caso dele gi ti mação de área ex cedente 
aqua tromódulosfisca is, prevista nopa rágrafo único 
doartigoanterior,oabatimentonovalordaprestação 
anu ai rela tiva a essa área excedente será de vinte por 
cento, quan doo paga mentoforefetua do até a data do 
vencimentodarespectívaprestação. 

Art. 4º Ostítulosdedomíniooutorgadosaosde
tentores de posse legitimável conterão cláusula de 
inalienabilidade e incessibilidade, a qualquer título, 
pelo prazo de dez anos, bem como o com pro misso do 
posseiro de cultivá-la diretamente ou por meio de seu 
n(J cleofa mi li ar, mesmoquepormeiodecoope ra tivas 
ou de outras associações de produtores, durante o 
mesmo prazo. 

Parágrafo único. Constará dos títulos a que se 
refere este artigo cláusula resolutória que preveja a 
res ci são do con tra to e o retorno do imó vel ao órgão 
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ali e nan te, no caso de descumprimento de quais quer 
obrigaçõesassumidaspeloposseiro·. 

Art. 5° A ali e nação ou concessão de imóvel não 
legitimávelseráprecedidadelicitaçãopública,obser
va do o dispos to no art. 188 da Cons ti tu i ção Federal. 

Art. 6º A Leinº 8.629,de25defevereirode 1993, 
passa a vigorar acresci da do seguinte artigo: 

"Art.24-A. Para fins de aplicaçãodadispensa 
de que trata o§ 2°, do art. 188, da Cons ti tu i ção Fede
ral, considera-se reformaagrá riaapromoçãodeas
sentamentosrurais." 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação e aplica-se, também, às ter rasdevo lutases
taduaisemunicipais. 

Art. 7° Revogam-se os arts. 29, 30 e 31 da Lei nº 
6.383, de 7 de dezembro de 1976. 

Justificação 

Asinvestigações e discussões levadas a cabo 
pela CPI da Ocupação de Terras Públicas da Amazô
niatrou xe rama lume o sistema injusto de legitimação 
de posse de terras devolutas que vi go ra no Sra sil. 

Enquanto que para os peque nos posseiros são 
fixadas regrasmu ito rigorosas, que exigem, no míni
mo, cinco anos de ex piora ção efetiva e mora da ha bi
t uai na gleba, os grandesocupantesdeterraspúbli
cas vêm obtendo o tf tu lo de domínio sobre elas fa cil
mente, graçasa relações pri vi legi a dascomasauto ri
dadesresponsáveispelagestãodessepatrimônio. 

Além de injusta,alegislaçãoéinaplicável.Cria 
tantos entraves que nem o Incra nem os ins ti tu tos de 
terraestaduaistêmconseguidooutorgarostftulosde 
li cen çadeocu pa ção e dedo mí nio, ne cessá rios à re
gularização de posse dos legítimos ocupantes das -
sasáreas. 

Enquanto não regularizadas suas áreas, os 
posse i rospermanecemà mercêdaatu açãodosgri le
iros, que acabam por expulsá-los, pois têm franco 
acesso à engrenagem registrai, na qual forjam seus 
ti tu los e os usam para esse fim. 

A proposição simplifica e abrevia oproces so de 
legitimação. Extingue a licença de ocupação. Tudo 
porqueobeneficiárioéoagricultorfamiliar,cultivador 
direto, sem terra, que, com seu esforço, tornaproduti
vapequenaglebapúblicaatéentãoinutilizada,obser
van do os ditames da ex piora ção sustentável. 

Por último, é necessário argüir que o projeto 
vem uniformizar e sistematizar o trato da matéria 
em nível nacional, já que, em primeiro lugar, os 

Esta dos têm adi ta do normas dispersas sobre o as
sunto, no exercício da competência concorrente 
que detêm para legisla remsobreseus bens, entre os 
quais estãoasterrasdevo lutas loca lizadasforada ta i
xadefron te ira. 

Em segundo lugar, as normas federais são 
omissas no que tange às posses com área su pe ri ora 
100 hectares, que têm sido regularizadas mesmo 
sem licitação. 

Por último, há que regula men tarde forma restri
tiva o conceitodereformaagráriacitadono§2º, in 
fine, doart.188daConstituiçãoFederal,quedispen
sa a aprovação do Congresso Nacionalparaaliena
ções e concessões de terras pú bli cas com áreas aci
ma de 2500 hectares. 

Oconceitoabrangentedereformaagráriacomo 
mudança no regi me de posse e uso da terra tem per
mitidoafra udecontraocomandoconstitu ci onal,pois 
muitos Estados enquadram abrigam nessa concep
ção ali e nações de gran das áreas a um só cidadão, a 
pretexto de que ele se dispõe a investir na terra, be ne
fi ciá-la ou dis tri bu Ha. 

Essas as motivações que sustentam a pra sente 
iniciativa. 

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado 
Luciano Castro, Presidente - Deputado Sérgio 
Carvalho, Relator. 

PROJETO DE LEI Nº DE 2001 
(Da CPI da Ocupação de Terras 

PúblicasnaAmazônia) 

Delega aos Estados poderes para 
regularização fundiária na faixa de fron
teira, e dá outras pro vidências. 

OCongressoNacionaldecreta, 

Art. 6º Ficam delegados aos Estados poderes 
para regulariza çãofun diária na faixa defrontei ra. 

§ 1 ºPara efeitos das ta lei, entende-se como re
gula rizaçãofundiá ria oconjuntodeaçõesneces sá ri
as a ordenar aposse e o do mf nio da terra, in clu indo a 
promoçãodeaçõesdiscrimina tó rias, reivindicatórias 
e a outorga de tr tu los de do mi nio aos detentores de 
posses legitimá veisouregu la rizáveis. 

§ 2ºNoexerciciodospoderesdescritosnopará
gra foante rior, será observa da ale gis laçãoaplicável 
às terras devo lutas federa is na ta i xa de fronteira. 

§ 3° Ficam reservados à União poderes para 
pro mo verto das as ações objeto da delegação de que 
trata esta lei. 
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Justificação 

No de cor rerdostra ba lhos da CPI da Ocupação 
de Terras Públicas na Amazônia, ficoucla roque as ter
ras na ta i xa defrontei ra, pelo me nos do ponto de vis ta 
fundiário,encontram-seinteiramenteabandonadas. 

Adimen sãodafa i xadefronte i raal cançacerca 
de um mi lhão e meio de hec ta res, algo em torno de 
17%doterritó rionacional. 

Oórgãofundiá rio federal responsável pela regu
larização fundiária nessa ta i xa, o Incra, de há muito já 
demonstrou que não tem estruturaoperacionalpara 
promovê-laacontento. 

Enquanto que, nos esta dos do Sul, essas terras 
jáfo ram in corporadasao sistema produtivo, ca recen
do, apenas, do reconhecimento porparteda União da 
situação de fato já consolidada, na Amazônia, que 
abriga 2/3da faixa, cerca de um mi Ih ão de hectares, o 
processo de ocupação dessas áreas pas sa por sua 
fase mais crítica, em que se confrontam pequenos 
posse i roscomgrandesgri lei ros, mo de los de expio ra
ção predatórioscomsistemasprodutívosambiental
mentesus tentá ve ise, portanto, precisa ser monitora
do de perto pela auto ri da de fundiária. 

Oconcursodasmáquinasadministrativasesta
du a is e federal será es sen ci ai para ga ran tiro pronto 
acompanha mentodaocu paçãoda fa i xadefron t~ ira, 
propiciandoquea fio resta seja utilizada racional men
te e em benefício daqueles que realmente dela ne -
ces si tampara seu sustento. 

Nosso projeto mantém as restrições para aqui
sição de terras pores tran ge í rosna faixa defronte í ra, 
bemcornoasdemaisprescriçõesnormativasfederais 
aplicá ve ísàs terras da União, razão porque não há o 
que se objetar no que tange à questão de se gu rança 
nacionaleàhomogene idadenotratodama té ria. 

Promover a regularizaçãofundiária na faixada 
fronteiraépromoveraaplicaçãodalegislaçãofederal, 
é pre ve nirosconflitos posses só rios e a tensão social 
deles resultante, que afastam investimentos edifi cul
tam a con so lidaçãodaocupaçãodessa região; é, en
fim, promoverajusti ça social ea preservação da na
tureza,comaparticipaçãodescentralizadaearticula
da dos entes pú bli cos. 

Essas as motivações que sustentam apresente 
iniciativa. 

SaladaComissão,de2001.-Deputado Luciano 
Castro, Presidente - Deputado Sérgio Carvalho, 
Relator. 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2001 
(Da CPI da Ocupação de Terras 

PúblicasnaAmazônia) 

Acrescenta artigo à Lei nº 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993, autorizando a 
União a desapropriar imóveis sob litígio, 
edáoutrasprovidências. 

OCongressoNacionaldecreta: 
Art. 7° A Lei liº 8.629, de 25 de fevereiro de 

1993, passa a vigoraracrescidado seguinteart. 2º-A: 
"Art. 2º-A. Para evitar eclosão de confrontos 

possessórios,ficaaUniãoautorizadaadesapropriar, 
para fins de reforma agrária, imóveis objeto de litígio 
em que o poder pú bli coforparte. 

Parágrafo único. Ova lorda indenizaçãofica ráà 
disposiçãodo juízo, enquantoosinteressadosnãore
solverem seus conflitos em ações próprias, nos ter
mosda primei rapartedo§ 1 º,do art. 6°, da Lei Com
plementamº 76, de julho de 1993." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu -
blicação. 

A proposição pode ser apre sentada na forma de 
emenda à MedidaProvisórianº 2.109, de 2001, que 
alteraaleinº 8.629, de 1993, o que, sem dúvida, agi
lizariasuatramitação. 

Justificação 

Durante os trabalhos da CPI da Ocupação de 
Terras Pú blicasnaAmazônia, ficou de monstra do que 
as regiões defrontei ra agrícola são áreas de tensão 
posses só ria. Oprocessodeocu paçãodeterrasdevo
lu tas, abundantes nessas regiões, sedádeformade
sorde na da, pois as ações de regulariza çãofun díá ria 
não são capazes de acompanhá-lo. 

Os conflitos possessórios eclodem com fre
qüên cía e o Incra, mu ítasvezes, não lança mão da in
tervenção desapropria tó ria ten doemvístaapos si bili
da de de a terra serpú blica e, portanto, poderserreto
ma da de outra for ma, mais barata. 

Alémdisso, muitos ju ristasentendemserneces
sário autorização legal específica para desapropria
ção de terra nessas condições, à luz do dispos to no§ 
2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941. 

Ordi na riamente, para retomarasterraspúblicas 
lndevidamenteocupadas, há necessidade de propo
siçãode ações ju dicía is-discriminatórias e re ivin di
ca tó rias-, que só vão permitira trans fe rên eia da pos
se ao poder público depois de pagas as ben feito ri as 
indenizáveis, quedãodi re itoà retenção do imóvel. 
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Enquanto não se resolve o litígio, o quede mora 
bastante, haja vis ta a lentidão com que tra mi tam es
sas ações, a ten são existente pode desdobrar-se em 
confrontos,colocandoemriscoavidadosagricultores. 

Este projeto faculta ao Incra a pos si bili da de de 
desapropriarimóvelemlitígio,bloqueandoemjuízoo 
va lor to tal da in de ni za ção, para que, ao ti nal, se a ter
ra for tida como pública, possa serres gata do para o 
erário ova lorcorres pon dente à terra nua. 

Inicialmente, a retomada da terra custa mais 
caro, nade sapropriação, porquedepo sitadostantoo 
va lordasbenfe ito riascomodaterranua. Sea retoma
da sedessepelaação reivindicatória, apenasbenfe i
toriasseriampagas. 

Ape sardes sa des vantagem, há que se permitir 
à União o poder de desapropriar,porqueadesapro
priaçãoéoúnicoinstrumentocomacontundênciaca
paz de resolver o conflito de pronto, com a imis são de 
posse em favor do ex pro pri ante em poucos dias, evi
tando-se, as sim, a eclosão de confrontos. 

Essas as motivações que sustentam apresente 
iniciativa. 

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado 
LucianoCastro,Presidente- SérgioCarvalho, Re
lator. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO 

DE TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA 

ParecerdaComissão 

A Comissão Parlamentarde lnqué ritodestinada 
a investigar a ocupação de terras públicas na região 
amazônica, aprovou, unanimemente, nesta data, com 
alterações,oRelatóriodoDeputadoSérgioCarvalho, 
Relator. O Deputado Nilson Mourão, que votou com 
restrições,apresentoudeclaraçãodevoto. 

Foramapresentados22(vinteedois)destaques 
supres si vos. Os Destaques de nºs 2, 6, 8, 11, 12, 13, 
17, 21 e 22 foram aprova dos. Os Destaques de nºs 1, 
3, 4, 5 e20fo rampre ju dica dos. Os Destaques de nºs 
7,9, 10, 15, 16, 18e19foramretiradospeloautor.Foi 
rejeita do o Desta que de nº 14. 

Participaram da votação os De puta dos Alces te 
Alma ida, Almir Sá, Antonio Feijão, Asdru bal Ben tes, 
Átila Lira, Babá, Confúcio Moura, Josué Bengtson, 
LucianoCastro, Nilson Mourão, Renildoleal, Robério 
Araújo, Sérgio Barros e Sérgio Carvalho, Titulares; 
Badu Picanço, Eurlpedes Miranda, Expedito Júnior, 
João Tota, Max Rosenmann, Salomão Cruz, Sérgio 
BarcelloseVanessaGrazziotin,Suplentes. 

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. - De
putado Luciano Castro, Presidente; Deputado Sér
gioCarvalho, Relator. 

Voto 

SenhorPresidente, 
Voto favorável ao Relatório, pois ele deu uma 

grande contribuição ao combate à grilagem, for tale
cendo a Reforma Agrária, tão ne cessá ria em nosso 
Pars. Mostrou que é pos srvel as sentar mi lhõesdetra
balhado res semterra, denunciou aconivênciadegri
lei roscomcartórios,ju r zes, instituições públicas, em
pre sá ri os; mostrou o pro cesso de reconcentraçãode 
áreas de as sen tamen to pornão-bene ficiá rios da Re
formaAgrá ria. 

Entretanto, votocomrestrições,conformedocu
men to apresenta do ao Rela tore não-in clu r do ao Re
latório final desta CPI, agora entregue à mesa, que 
deve fazer parte do meu voto e so licito que seja ane
xa do ao Relatório Final desta CPI. 

DeputadoFederal NilsonMourão, PT/AC. 

Brasília, 27 de Agosto de 2001 

SenhorDeputadoSérgioCarvalho, 

Encaminho a Vossa Exce lên eia minhas su ges
tões para o relatório da Comissão Parlamentar de 
lnqué ritodesti nada a in vestigaraocupaçãodeterras 
públicasnaregiãoamazõnica. 

Respeitosamente,-Deputado NilsonMourão. 
Sugestões: 

1} No sé ti mo pa rá grafo da pá gi na 275. Onde 
se lê: 

"O Senhor Ales san dro informou que as 
escrituras ou títulos de propriedadedas Fa
zendas lta puã, Cai e na, São Ma noel, Teimo
so, Santo Antônio, e outras, teriam sido 
transcritos originariamente no Cartório de
nominado Santa Quitéria, localizado na ci
dadede Cu ri ti ba, no Estado do Paraná." 

Leia-se: 

"O Senhor Alessandro informou que a 
escritura ou título de propriedade da Fazen
da ltapuã, teria sido transcrito originaria
mente em um cartório da cidade de Curiti
ba, no Esta do do Paraná." 

2) Incluir o seguinte trecho entre o final do 
primeiroparágrafopágina280: 
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Por outro lado, é irn portante fazer um rela toso
bre a história e a atuação da Comissão Pastoral da 
Terra no Esta do do Ama pá 1 • 

A CPT colabora direta mente comas iniciativas 
das Igrejas cristãs - de modo especial com a Igreja 
Católica ea lgre ja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil, atuando emconjuntocom mu itasdi oce ses, 
paróquiasecomunidadeseclesiais.Assessorasindi
catos, associações de pequenos produtores, movi
mentossocia iseoutras iniciativaspopu lares. 

Enquanto comissão de serviço, anima e acom
panha os homens e mulheres do campo.Presta-lhes 
assessoria pastoral, teológica, metodológica, jurídi
ca, política esociológica. 

Segundo o Professor José de Souza Martins de 
soei o logiada Universidade de São Pau lo, 

1 As in for mações sobre a CPT foram colhi das no site da própria 
CPT. www cptnac corn.br. 

"a CPT proclama também, nesse mo
mento, a pluralidade e o caráter ecumênico 
da afirmação da humanidade do camponês 
e do índio, por extensão,eaafirmaçãodos 
seus direitos. Porque o que estava compro
metido no modelo de desenvolvimento eco -
nômico - e continua comprometido no mo
delo de desenvolvimento que temos, hoje -
não éa so brevivên eia ma te rial, simplesmen
te, dos trabalha dores, é a condição humana 
dotra ba lha dor. Otra ba lhadorqueétrans for
mado em mendigo, que é marginalizado do 
processo de desenvolvimento, que é reduzi
do a coisa, que é vendido corno escravo, 
que é despojado, privado da sua condição 
humana, é reduzido a simplesmente objeto 
de troca, e um objeto de troca de natureza 
extremamente secundária". 

Segundo o sociólogoHebertdeSouza,oBeti
nho, "a CPT con tri bu iu para manter sempre à luz os 
po bresdocam po e as formas de vio lên ciaes pecífica 
a que está sub me ti da a po pula ção rural no Brasil". 

No Ama pá, a CPT tem como urna das ativida
des enfrentar o latifúndio e lutar pela regularização 
fundiária e contribuir para que o Estado cumpra seu 
papelefuncioneemtodasasinstâncias. Nesse senti
do, é irn portante ta zer um desta que sobre o his tó rico 
doproble ma rela cio nado corno Pro jetoCharnflo rano 
Estadod0Amapá2

• 

Ernagostode1995,o FórumdaSociedadeCivil 
Organizada toma conhecimento da implantação do 
projeto Charn fio ra no Ama pá e no me ia urna co rnis são 

paraoacompanhamentodornesmo.ACPTcoordena 
a co rnís são. Em setembro, a Charn fio ra apresenta o 
Estudo do projeto fio res tal. O estudo ter mi na com a 
realizaçãodoseminário"Florestarnentoédesenvolvi
rnen to sustentável?" onde são apresenta das as con
clusões, levantando as maiores falhas e dúvidas a 
respeito do projeto nos seus aspectos ambientais, 
econômicos e so ci ai. Em outubro, as conclusões do 
es tu dote itopelo Fórum são divulga das na cio nale in
ternacionalmente. A pressão da sociedade leva a 
SE MA a in defe riro pedi do de licença prévia, exigindo 
que antes, a empresa apresente o EINAIMA do pro
jeto. Em novembro, O Fórum denuncia a expulsão 
branca de agricultores e a suspeita de grilagem de 
terraspúblicas.OGovernadorJoãoAlbertoCapiberi
be no me ia uma comissão es pe ci ai para investigaras 
denúncias. O Fórum é chamado a apresentar seus 
estudos, suas conclusões e suas denúncias na 
Assembléia Legislativa. A CPT e a CUT entregam 
umarepresentaçãojuntoaoMinistério PúblicoFede
raleà Procurado ria Geraldo Estadocomasdenúnci
ascontraaempresaesolicitandoaberturadeinquéri
tocivilpúblico. 

2 Asinformaçõessobreohistóricodoproblemarelacionadocdm 
o Pro jetoChamflo rafo ramorgani zadosa partirdosdocu men tos 
envia dos pela CPT do Ama pá. 

No ano seguinte em abril, a empresa apresenta 
o EINRIMA em cinco volumes, que são estudados 
em to dos os de ta lhes, pela Comissão do Fórum. Em 
junho, OFórurnapresentaosquestionamentossobre 
EINRIMAnuma re u niãotécnica econ segue mostrar 
as inú me rasfa lhas, irn precisões e irregu la ridadesdo 
mes mo. Em ju lho, a CPT e a CUT entram com mais 
uma representação junto ao Ministério Público Fede
ral e o Fó rurnarticu la urnapressãonacionale interna
cionalparaqueo Governosus pen daoproces sode li
cenciamento do Projeto Amapá. A sociedade fica 
choca da diante das acusações e para be n i za o Fórum 
por sua atu ação. 

Em abril de 1997, ao terminar os trabalhos de 
averiguação dos do cu rnen tos apresenta dos pela em
presa Charn fio ra e, depois de conte ri-los com os da
dos cadastrais fornecidos pelo INCRA, a Comissão 
constatou que: 

1. Existernevidentesirregularidadesnoproces
so de com pra e venda e graves ta lhas na do cu rnen ta
çãofornecida; 

2. A empresa detém a pro pri e da de de somente 
15.133,99.97hectares; 
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3. Somente 22.179,00.29 hectares de posses 
vá ri as têm seus da dos re gu larmente cadastra dos no 
INCRA, mas ainda nãofo ram registrados, no Instituto, 
no nome da empresa Cham fio ra. O único imóvel que 
estácadastradono nome da Chamflo ra no INCRA é o 
da Fazenda ltapoãque, po rém,apre senta as seguin
tesgravesirregularidades: 

.. Uma área de 20.326,20. 75 hectares foica das
trada como sendo de 65. 793,33.20 hectares, apre
sentando umadife rança injustificadade45.467, 12.45 
hectares. 

.. Este cadastro foi feito em nome da empresa 
Chamflora no dia 12 de fevereiro de 1996, mas a 
Cham fio ra tornou-se dona do imóvel somente no dia 
4 de março de 1996. 

*Esteimóvelfoicadastradoreativandoocódigo 
omisso 062.014.002.690-3 que era do imóvel Santa 
Bárbara, que não tinha sido recadastradono tempo 
devido e que tinha uma área de so mente4.313,7 hec
tares. 

.. As áreas apresentadas como dando origem 
imóvel à Fazenda ltapoã foram: a Fazenda Espírito 
San to (4.356ha- parcial) eaFazendaEspf rito Santo 
do Ama pá (5.027 ha). Ambos estes imóveis estavam 
com sua DP inibi da pelo Sistema Nacional de Ca das
tro Rural. 

.. O acréscimo do termo "parcial" fez com que, 
possivelmente, o sistema não registrasse a incon
gruência entre o tamanho da área declarada 
(65.793,33.20 ha) e o tamanho da área que deu ori -
gem ao imóvel (9.383 ha). 

4. Faltaqualquertipode regularização junto ao 
INCRA depos ses cujo total é de 98.213,77.97 hecta
res. Estas posses não fo ram re cadastra das no tempo 
devido. Temos, também, 7.104,66.78 hectares de 
imóveis cujos da dos não co incidem com os da dos in
forma dos pelo ca das tro do INCRA. 

5. Existe a posse possivelmente irregular de 
imóveis cuja área total é de 20.397 ,95.11 hectares. 
Em desta que está aposse da "Fazenda Teimoso" de 
15.079,37.04 hecta rasque, mesmo tendosidodecla
radacomo sendodepropri edadedafamíliado Sr. Mi
guel PinheiroBorges há mais de 15 anos, nuncafoi 
cadastra da no INCRA, não tem qualquermatrícu la, 
nem cadeia dominial e, mesmo assim, foi devida
mente demarcada, talvez pela própria empresa 
Chamflora. 

6. Houve uma ocupação in de vi da de uma área 
de 110.245,49.59 hectares, formada por terras que 
fo ramane xadasporse remcontf guasaos imó ve isad
qui ridos, ou encravadas entre osmes mos. 

Estes últimos dois itens indicam apre sen ça de 
graves irregularidades numa área total de 
130.643.44.70 hectares. Sendo assim a empresa 
Chamflorapoderiaestarocupandoindevida e irregu
larmente uma área equi valente a 47,82% da área to
tal que ela afirma ter adquiri do. 

Vale a pena confrontar este último valor com 
aque le a que chega mos ao cal cu lar a área dos imó
veis que aindapertencemàEmpreendimentosAgrf
colas Mogi-Guaçu, somados à área irregularmente 
adquirida nas Fazendas ltapoã, São Manoel/Carmo 
e Santa Cruz: 149.792,56.10 hectares (54,83% da 
área total). A coincidência prática entre estes dois 
valores confirma as nossas conclusões e mostra 
que a Empresa é, possivelmente, sabedoradasirre
gularidadescometidas. 

Em dezembro de 1997, é feito um acordo entre 
os agricultores ea Chamflo ra em que a Chamflo ra da
vol varia aos agriculto resas mesmosterre nos em que 
estavam antes da compra da Fazenda ltapoã. Além 
disso, fa riaaescritu rapública, campa tívelcomaque 
ela possui, dos mesmos terrenos, arcando com as 
despesasquesefizeremnecessárias. 

Os agricultores ganharam de vai ta suas posses 
em 23 de dezembro de 1997. Mas a Cham pi on pa diu 
retificaçãodematrf cu lada fazenda ltapoã, mas ainda 
con tinuacom cerca de 3.000,00 hectares deter ra gri
lada. 

3)Suprimiroquartoparágrafodapágina280, 
que se ini eia com 

"O Senhor Alessandro Galazzi". E ter
mina com "proposto pela Pastoral da Terra". 

4) Substituir o terceiro parágrafo da página 
281. Onde se lê: 

"Conforme anteriormente alegado ... 
em resposta à pergunta feita pelo Deputado 
Babá'.' 

Leia-se: 

"A atitude aparentemente conciliatória 
da empresa é fruto da coe rên eia das de nún
cias comprovadas pela Comissão Pastoral 
da Terra. lnclu sive, valedestacarquesenão 
fosse a atitude da CPT, estaríamos diante 
de uma grilagem efetiva de mais da 140.000 
hectaresdeterraspúblicas." 
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5) Substituir o quarto parágrafo da página 
281. Onde se lê: 

"Com relação às colocações ... em seu 
depoimento, o que segue:" 

Leia-se: 

"Senhor Adalberto afirmou o seguinte:" 

6) No segundo parágrafo da página 282. 
Onde se lê: 

"Ademais, para vez mais atestareter
mi na com a boa-fé do Grupo Cham pi on, es
tão os depoimentos do Senhor Geraldo 
Evangelista Ramos, quequan do pergunta do 
pelo Sr. Presidente, Deputado Luciano Cas
tro, discorreucomosegue:" 

Leia-se: 

"Senhor Geraldo Evangelista Ramos 
quando perguntado pelo Sr. Presidente, De -
putadoLucianoCastroafirmouque:" 

7) Substituir o último parágrafo da página 
282 que ter mi na no início da página 283 por 

"O Senhor Adaf berto fez o seguinte es
clarecimento": 

8) Modificar o terceiro parágrafo da página 
283. Onde se lê: 

"A Champion, especificamente em re
fação à Fazenda ltapoã, concordou que os 
agricultores voltassem as suas terras. Con -
cordou ainda - palavra do próprio Senhor 
Gallezzi - que fosse feita uma re ti fica ção na 
matrícula. Em seu depoimento o Senhor 
Gal laz zi ex põe, como segue:" 

Leia-se: 

"O Senhor Gal lazziafirmouque:" 

9) Substituir o quinto parágrafo da página 
283, onde se lê: 

"Nota-se aqui que o próprio depoente 
(Senhor Ga/lazzi) dá, em seu derradeiro de -
poimento sobre a matéria a questão como 
encerra da, tudo emfun ção da retifica çãofe ita 
naárea,espontaneamentepelaChampion." 

Leia-se: 

"Nota-se que ode poente (Se nhorGal
lazzi) deixa· claro que a questão não está 
encerrada." 

10) Suprimir todos parágrafos das páginas 
284 e 285. 

11) Suprimir a frase "interessante salientar 
que, lamenta vel rnen tea falta de pro vidências nasre
gu la ri za çõesdestasterras, é urna constante na po líti
ca praticada pela Pasto ralda Terra Ama pa ense". que 
se ini eia nofi nal da página 285 e ter mi na no início 
da página 286. 

12) Substitu irosegundoparágrafodapá gi
na 286. Onde se lê: 

"Em depoimento, afirma o Senhor 
Alessandro Gallazzi: 'Para concluir, o pro
blema das terras públicas são 140 mil hec ta
res que são do domfnio da União, só que 
por enquanto estão sob custódia da Cham -
pion. Eu acho que alguém tem de se mexer 
para saber como é que a União volta a ser 
dona do que é dela de verdade, esse ponto 
ainda está por dizer .... '. Ora, vez mais, se 
analisarmos os depoimentos do Senhor 
Gal/azzi podemos constatar que não com
pete a ele ser um órgão fundiário paralelo 
onde busca definir por suas convicções o 
destino das terras bra si lei ras 

Leia-se: 

"Em depoimento, afirma o Senhor 
Alessandro Ga/lazzi: "Para concluir, o pro
blema das terraspú blicas são 140mílheata
res que são do domfnio da União, só que 
por enquanto estão sob custódia da Cham -
pi on. Eu acho que ai guém tem que se mexer 
para saber como é que a União volta a ser 
dona do que é dela de verdade, esse ponto 
ainda está por dizer .... ". Ora, vez mais, se 
analisarmos os depoimentos do Senhor 
Ga//azzi, podemos constatar que é impor
tante continuar as investigações sobre o 
destinodasterrasbrasileiras." 

13) Supri mirotre choque tem iníciocomapa la
vra outros sim do terceiro parágrafo da página 286 e 
vai até o pe núl ti mo pará grato da página 289, que ter
mina com a palavra domínio. 

14) Substitu irosegundoparágrafodapági
na 296. Onde se lê: 

"No caso da Chamflora, o que se tem 
a relatar é, além daquilo a que se propôs a 
Comissão (qual seja: investigar a ocupação 
ilegal de terras públicas), a pronta reação 
positiva da empresa que, unilateralmente, 
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decidiudevolveraoPoderPúblicoasposses 
de boa-fé adquiri d_as de agricultores." 

Leia-se 

"No caso da Cham fio ra, o que se con -
clui é que deve ser feita uma investigação 
maisaprofun dada. 

1 S)Su pri mirtodo o terceiro pa rã grafo da pá
gina 296, ou seja, supri miro parágrafo: 

"Neste as pacto ... da Grilagem" 

Deputado NilsonMourão, PT/AC 

CPI DA GRILAGEM DE TERRA 

Sugestão de Alteração Do Relatório 

Item demarcação das terras indíge
nas no trecho que vai dope nul ti i mo pará
grafo da página310atéapágina318,res
salvando a parte que trata da Associação 
Amazônia. 

Senhor Relator, 
O item "De marcação das terras in dí ge nas pela 

Funai" talcomoapresentadoconfiguraumlibelocontra 
ademarcaçãodaáreaindígenaRaposa,contraoExecu
tivo Federal, quede ela rouos seus limites, contra o Poder 
Judiciário,quetemmantidoosdireitosindígenas,econ
traentidadesnaogovernamentais,que,legalelegitima
mente,temapoiadoacausaindígena. 

Peloexpostonorelatório,sótemrazãooEstadode 
Ao ra i ma e aqueles que defendem a pra sen ça de não ín
dios na terra indigena. Dessafonna, nes tetó pico, ore la
torio revela-se parcial, tendencioso, contaminando a 
isenção pela qual se conduziu a CPI, e, em parti cu lar, o 
rigor ea se ri e da de com que se pautou V. Ex" 

Dai sugerirmos o seguinte texto substitutivo: 

"DemarcaçãodasTerraslndígenaspelaFUNAI. 
Outraca racte rfstica do Estado de Ao ra i ma éde 

manteremsuaju risdição expressiva população indí
gena, com aproximadamente 30 mil indivíduos, que 
se manifestanapre sen çadediversosgru posétnicos 
como Yanomami, Ma cu xi, lngariko, Taurepang, Wapi
xa na, Wai-Wai, entre outros. A exis tên eia de tais gru
pos constitui um problema para determinados seg
mentosdo Estado, con siderandoque são portadores 
de direi tos às terras que ocupam, as quais passaram 
a serdemarcadasnos últimos30anos, especial men
te por determinação da Lei n 6.001, de 1973, que 
dispõe sobre o Esta tu to do Índio, e da Cons ti tu i ção 
Fede ralde 1988. 

Ao longo dos tempos os não fn di os passaram ocu
paraster ras in df ge nas, iniciai mente, a partirdo Rio Bran
co, depois pores tra das. Are gião de mais fácil acesso é a 
dolavrado,nelaselocalizaamaiorpartedaáreaindíge
na Ra posaSerrado Sol. Os não fn di os que ali estão, en
tendem possuir direitos, até por ato de conquista, tal 
comonodescobrimento,em1500. 

Ocorre que as terras indígenas são terras da 
União Federal, osdire itossobreelassão imprescritr
ve is. Ou seja, a ocupação de terceiros sobre elas não 
preva lace, não gera direitos. Taisterrassãodesti na
dasàposseindfgenaeaousufrutoexclusivodosfndi
os(art23, CF). Oinstitutodaposse indígenaédiver
so da posse do Código Civil, neste aposse é a ex te ri
o rizaçãodapropri edade;jáaposse in df gana temo 
senti do de habitat. Não se reduz às ai de ias, às suas 
habitações, às edificações, mas, contém asáreasde 
caça, pesca, lagos, rios, ma tas, lugares sagra dos, e 
todos aqueles onde se expressa a cultura de cada 
grupo étnico. 

No entanto, pretendem os não índios, localiza
rem-seentrealdeias, transforma-lasernsedemunici
pais, cercar trechos de terra corno suas fazendas e 
posses. Com esse pro pó si to, se opõe à de marcação 
da terra Raposa Serra do Sol, na for ma como os es tu
dos técnicos realizados pela FUNAI determinaram 
fosse realizado. 

Em 1996, por força do Decreto 1775/96, foi as
segu radoaosnão fndioscontestaremoprocedimento 
demarcatório, puderam apresentar documentos e 
tudo que provas se os seus direi tos. O então ministro 
da Justiça, atu almi nistrodo Supre mo Tribunal Fede
ral, Nelson Jobim, apreciou a do cu menta ção, após o 
que, emitiu pa recermantendooses tu dos da FUNAI 
como os limites da área pro postos, com exceção de 
vá ri os trechos, como o da sede do Município de Ui ra
mutã, situada alguns metros da Maloca do mesmo 
nome.Exceção que, por sua vez. mereceu o dis senso 
dos índios. 

Como de costume nas ses trinta anos, os não ín
dios não se conformaramcomoparecerdoministro 
Jobim, tão pouco com a manifestação posterior de 
outroministro,RenanCalheiros. 

Esse sentimento contrário à demarcação foi 
captado pela CPI, na diligência realizada no Estado 
de Roraima. Algunsdepo entescomodosenhorWilson 
Jordão Mota Bezerra, denunciaram religiosos como 
responsáveisporconflitosde fn di os e não-índios. 

"E dai Padre Giorgiocomeçoua ter .. a influ en ci
ar.Por quê? O ser humano, realmente, ele tem essa 
necessidade. Naau sênciadosGovernos Federal, do 
Governo Federal, na época, ele se preva leciada sa ú
de e da educação. Então, são essas duas coisas frá
ge is que re ai mente o homem fica sen sr vel. Então, di-
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ante disso aí, ele dizia o seguinte: o que o índio não 
po de ria era ... era usar faca, mas po dia usar fie cha, 
podia usartudooquefossedemade ira, para que não 
pudesse caracterizar que era nenhuma coisa de 
branco, por era cri me, e o índio, usando fie cha, peda
ço de pau, tudo isso ca rac te ri za va uma ação de in di os 
( ... )Essademarcação ... essa ... Houve uma industria li
za ção de ... uma indústria de invasões lá, pro mo vi da 
por ele, pelr Padre Giogio, e também Dom Aldo .. 
.Uma coisa eu quero dei xarcla ro: não existe guerra 
acaguerra religiosa,quequeremca racte rizar ... Existe 
sim, uma indústria de ... desse Padre( ... ) que re ai -
mente implanta ramessadiscrimi nação ... Agora ficou 
mais di ti cil o Padre Gi or gio entrar. ... ele já não ta mais 
na região ... elepodemu itobematuarna Guia na." 

A CPI não ouviu os acusados, não ouviu CIR, 
organização indí genaque representa os índios da re
gião, inclusivecomatu ação emfa vordademarcação 
da Raposa Serra do Sol; não ou viu o Pe. Gi orgio Dail 
Ben, não ou viu a Oi o ce se de Roraima, a qual serve. 
Essa providência se ria útil e necessária, até para esta
be lecerocon traditó rio, e as segu raraelesaam plade
fe sacomo man daa Constitu içãoFede ral. (art.5,LV). 

No entanto, um olhar isento sobre os de po i men
tos, em par ti cu lar, do acima descrito, verá que outros 
seg men tos do Esta do, como no caso da lg reja Ca tó li
ca, perfilaram-se a favor dos direitos indígenas, e, 
como disso o de poente Wilson Bezerra, atuaram en
tre os índios, prestandoassistênciaàsa úde, à educa
ção, apoiando suas tradições, usos ecos tu mes. Ora 
existecrimenes saconduta?. Não. O respeitoàcultu
ra in dí ge na é um de ver que se impõe a to dos. O Papa 
João Paulo li, nas oportunidades que em esteve no 
Brasil, pediu per dão aos índios, em nome a lgre ja Ca
tá li ca, por épocas que esta não respeitou a cultura in
dígena, ou, pelas vezes que si len ci ou e se omitiu di
ante dos crimes de que fo ram vítimas. 

É fato que em Roraima existe um conflito de in -
teres ses. Como se viu, o Esta do foi cri a doso bre ter
ras que são da União Fede ral, entre as qua is se si tu -
amas terras da ta i xadefronte ira, as terras indígenas, 
parques nacionais. Observa-se um esforço dasau to
ridadesestadu a isdecon verte remterrasda União em 
bens do Esta do. Entretanto, qual quer solução que se 
encontre para Roraima, deve partir do respeito á 
Constituição Federal, do respeito aos direito indíge
nasàsterrasqueocupamtradicionalmente,dorespe
itoaos es tudosjárea lizadospela FUNAI, sobre limi
tes de áreas como Raposa Serra do Sol. E essa a re
comenda çãoquea CPI faz ao Governo Federal." 

Deputado NilsonMourão, PT/AC 

Brasília, 11 de dezembro de 2001 

AoExmo.DeputadoFederal 
Luciano Castro 
DO. Pre si dente da Comissão Parla men tarde lnqué
ri to de Ocupação de Terras Públicas na Amazônia 

SenhorDeputado, 
Os Deputados Federais que a presente subs -

crevem, vêm apre sen ça de V. Exª para reque rerpro
vidênciasnosentidodese remin clu idos no Relatá rio 
Final da Comissão Par la men tarde lnqué ri to que se 
destinaainvestigaraocupaçãodeterraspúblicasna 
região amazônica votado e aprovado por nós, ora 
subscritores, fatos relevantes colhidos ao longo dos 
trabalhosdesenvolvidospelareferidaComissão. 

Assim, apóssuaapreciação edefe rimento, so li
citamos que seja inserido, a partir das folhas 398, 
após o§ 3º ou em qual quer parte ou to lha do Rela tó
rio, na parte que trata das questões do Estado do 
Pará, o texto emane xo que ora se apresenta. 

Atenciosamente,-Deputado JosuéBengston, 
Deputado Antônio Feijão, Deputado Max Rosen
mann, Deputado Asdrubal Sentes, Deputado 
AlcesteAlmeida,Deputado AirtonCascavel, Depu
tado Átila Lins, Deputado Almir Sá, De puta do Luiz 
Fernando, Deputado Giovanni Queiroz, Deputado 
Roberto Araújo, Deputado Renildoleal , Deputado 
ConfúcioMoura. 

Publique-se. 
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente. 

Bra si lia, 27 de dezembro de 2001 

ExcelentíssimoSenhor 
DeputadoAécioNeves 

. PresidentedaCâmaradosDeputados 

Sr. Presidente, 
A vota çãodo Rela tó riofi nalda Comissão Parla

men tarde lnqué rito que sedes ti na a inves tigaraocu
paçãodeterraspú blicasna regiãoamazônica, da qual 
tiveahon radeserPresi dente, foi precedidadenegoci
ação e acordos relacionadosaoconteúdodoreferido 
Relatório a ser sub me ti do ao Pie ná rio da Comissão. 

Um dos pontos acordados refere-se à inclusão, 
como parte integrante do Relatório, sobaformadeadi
çãoaotextoeexclu sivamentesoba formadocontradi
tório, do doeu mentoanexo,quevemin clu sive, assina
do por mais da me ta de dos membros da Comissão. 

Tal documento deverá constar, tal como 
proposto, do Relatório do Estado do Pará, na página 
398, após o§ 3º, contendo as alíneas a, b, c e d (com 
os respectivos conteúdos), assim intituladas: 
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alínea a) Alegação do imóvel incidir sobre área 
doEMFA; 

alínea b) FLONA - Floresta Nacional de 
Altamira; 

alínea c) Áreas arrecadadas pelo INCRA (Gleba 
Baú, Curuá, Jamanxim e Leite); 

alínea d) Incidência de Reserva Indígena sobre 
a área da Fazenda Curuá. 

Tal providência encontra sustentação plena nos 
fatos e procedimentos desenvolvidos no âmbito da 
Comissão. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. - Deputado 
Luciano Castro; Presidente da Comissão. 

RELATÓRIO DO ESTADO DO PARÁ 
PÁGINA 398, APÓS § 3° 

Ficouevidenciado a esta Comissão Parlamen
tar de lnqué ri to, em face dos vá ri os do cu men tos apre
sentados, a ocorrência dos seguintes fatos relevan
tes: 

a) Alegação do imóvel incidir sobre área do 
EMFA 

Não incide sobre a área da Fazenda Cu ruá qual
quer área de abran gên eia das Forças Arma das, con
forme atesta dope lo ExmºSr. Mi nistroda Defesa (off cio 
recebido em)constantedosautosdes ta CPI. .. Ou an
to à área de 268.296 ha alega da pertencer ao Esta do 
Maior das Forças Armadas para fins de campo de 
provas, incidindo sobre a Fazenda Rio Curuá, da 
INCENXIL, em doeu mento, oco ro nelaviadordo Esta
do Maior, Vicente Paulo Pinto Machado, chefe de 
Estado Maior do 1° COMAR, representando o 6' 
CONAR, aquemaáreaes ta vasob jurisdição, escla
receu que "por forçado Decretonº 83.240, de 7-3-79, 
as Glebas Cachimbo, Cu rua éseGo roti re, com apro
ximadamente 4.407 .000 ha e pertencentes à União, 
foramdestinadas à instalação do 'CampodeProvas 
das Forças Arma das' mas, tal área foi ai tera da de ta
ma nhoe localização posteriormente pormeiodoDe
cre to nº 87.571/82, ficando fora dopo lf go no de in te
resse do EMFA uma área de aproximadamente 
934.200ha, incidente sobre partedasgle basCu rua
és e Gorotire; e, mais recentemente, o Decreto s/n ·, 
de 19-8-97, a área reserva da foi mais uma vez mo di fi
ca da, em que deixou a área do Campo de Provas dei
xou de incidir sobre a área objeto de investigação 
desta CPI e ficou àcargoda Dele gaciado Patrimônio 
da União no Esta do do Pará a entrega do imóvel ao 
Ministério da Aeronáutica (processo MF 
10165.000699/92-71 )." 

b) FLONA - Floresta Nacional de Altamira 

Essa Flona foi criada dentro do polígono da 
Gleba Limão- Processo de Arrecadação Sumária nº 
49/86 do INCRA - que não terminou, ou seja, não 
houve o cumprimento das disposições legais para a 
pretendida arrecadação. 

Não houve a matrícula dessa área perante o 
cartório de registro de imóveis, podendo, assim, 
considerar que não há conflito de interesses entre a 
empresa XINGU e o INCRA ou mesmo, atualmente, o 
IBAMA, no que diz respeito a propriedade daquela 
área ou gleba inserida dentro da Fazenda Curuá. 

O que se diz, passado pelo Ministério Público 
Federal, através do ProcuradordaRepúblicaFelfcio 
PontesJr. epeloSupe rintendenteda Polícia Federal 
no Pará, Dr.Geral do Araújo é de que a Fazenda Cu
ruá se sobre pôs a Fio resta Nacional de Alta mira que 
é área da União ou do INCRA. 

Oprocessoad mi nistrativoda refe ridaarrecada
ção sumária não dá ao INCRA ou a União o direi to de 
propriedade so breaque la área. 

Portanto pode ser dito que a FlorestaNacional 
de Alta mira é poste ri ora pro pri e dadedaXingu e está 
inserida dentro dos limites de sua gleba de no mi na da 
Fazenda Curuá, não havendo conflito de interesses 
noquedizres pe itoaoconce itodepropri e da de. 

c) Are as arrecada das pelo INCRA (Gleba Baú, 
Cu ruá, Jaman xim e Leite). 

Estando jáesclarecidoquantoa FLONA(Gleba 
Li mão) e áreas das Forças Arma das, cabe es ela re cer 
quanto às demais arrecadações que, segundo o 
INCRA foram levadasaefeito e incidiriamsobremen
cionadaárea. Acontece que, atra vésdecópia integral 
dos processos de arrecadação de referidas glebas 
enviadaàesta CPl(anexo)osprocessosdearrecada
ção não chega rama seu termo, com exceção, única e 
exclusivadaqueladenominadaGlebaCuruá.Todavia, 
cabeaquialgunsesclarecimentospreliminares. 

A arrecada çãodeterrasdevo lutas da União en
contra-se disciplinadapelaLeinº 6.383n6, que "dis
põe sobre o processodiscriminatóriodeterrasdevo
/u tas da União e dáoutrasprovidências". 

Valeres saltaraamplaga rantiaquea leipropicia 
a eventuais atingidos pelo processo discriminatório 
por ela instituído, sendo certo que a falta de obser
vân eia de tais requisitos torna nulo ato porpre te ri ção 
deforma lida de essencial. 

Nes sesen tido, destaque-seoart. 4ºdaalu dida 
Lei, queestabe lecea necessidadedeopre sidenteda 
Comissão Especial convocar "os interessados para 
apresentarem, no prazo de 60 (sessenta) dias e em 
local a serfi xa do no edital de convocação, seus títu
los, do cu men tos, informações de in teres se e, se for o 
caso, testemunhas". Mais do que isso, o referido dis
positivo, em seu§ 2º, esta tui, ainda, que "o edital de 
convocação conterá a delimitação perimétrica da 
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área a ser discriminada com suas características e 
será dirigi do, no mi na/mente a to dos os in teres sa dos, 
proprietários, ocupantes, confinantes certos e res
pectivos cônjuges, bem como aos de ma is in teres sa
dos in certosou des conheci dos'~ 

Há, pois, im periosanecessidadedeconvocação 
dos interessados - que, se conhecidos,devemser 
expressamentenominadosnoedital-paraapresen
ta rem seus títulos, do cu men tos, informações e teste
m unhas ares peito da área onde localiza da as terras 
tidascomodevolutas. 

De outra parte, o não-atendimento da convoca
ção feita não gera o direito de pura e simplesmente 
inscrever-se como da União as terras da das como de
volutas, mas, ao contrário, nos termos do art. 14 da 
referida Lei, estabelecerá "apresunçãodediscordân
cia e acarretará imedia ta pro po si tu radaação judicial 
previstanoart.19, li". 

Sig ni fica isto, pois, que por Lei somente há dis
criminação dasterraspú bli cas ori un dasdacon dição 
de devolutas se os interessadosvierem a participar 
do procedimento administrativo promovido pelo 
INCRA, sem o que imprescindível se faz a pro po si tu ra 
dacompetenteaçãodiscriminatória. 

No caso do processo de arrecadação da de no
mi na da Gleba Cu ruá, onde houve o registrododevo
luto arrecadadoa favor da União Federal, conforme 
ma trí cu laenvi adajuntamentecomo referi do proces
so ad ministra tivo, a regra prescrita em lei nãofoicum
prida, ou seja, as forma lidadesessencia is inexistiram 
e, havendo naquele processo, a menção da exis tên
ciade propri e dadesparticu la resdentrodope rí metro 
a ser arrecadado, cujos proprietários não participa
ram do pro ces soad ministra tivo,a regra era ada pro
po si tu rada ação d is cri mi na tó ria, que não ocorreu. 

Cabe, por último, observar que há tão-somente 
uma hi pó te se de a arrecadação das terras serfe i ta de 
forma uni la te ral: éadequetrataoart.28da Lei em co
mento, emrelaçãoà hipótesedese"apu rar, através de 
pesqui sanos registros pú blicos,a inexistência dedo
mínioparticular em áreasruraisdeclaradasindispen
sáveisàsegurançaeaodesenvolvimentonacionais". 

É de ter-se presente, entretanto, escólio que 
emanadenossa Su pe riorCortedeJustiça e que im
pede a arrecadação te i ta de for ma uni la te ral nos ca
sosde existência de interessados, em ca sosdeterras 
tidascomodevolutas.Comefeito,havendoocupação, 
necessariamentehaveráde se perqui rirso bre a sua 
origem,inclusiveemfacedapossibilidadedecaracte
rizaçãodousucapião. 

Esta CPI tomou conhecimento por documento 
(anexo)queaempresa Indústria, Comércio; Exporta
ção e Navegação do Xingu Ltda. e o INCRA encon
tram-seemadiantadore lacionamentojurf dicovisan-

do interromperimpasses judicia isparadefinitiva im
planta çãode um pro jetode preservação e desenvol
vi mentoambiental, cujo resultadofinalesta CPI so lici
ta, desde já, que seja torna do público. 

d) Incidência de Reserva lndígenasobreaÁrea 
daFazendaCuruá. 

Através do envio feito à esta CPI pelo Ex"'º Sr. Dr. 
Pre si dentedoSu pe ri orTribu naldeJustiça, de cópia in
tegraldedecisão proferida, nomérito, em ação intenta
da pelo Mu nicípiode Novo Progres socontrao Exrro Mi
nistrodaJustiça (Man dadodeSegu ran ça6679-DF)na 
qualfoidecla rada nula Porta ria Minis te rialdecons titu i
ção de reserva indígena, ve mosqueaquestão, igual
mente sob o crivo do ju di ciá rio, além de não nos com
petir analisar referidos aspectos, deve ser vista pelos 
aspectos lega isqueaperme ia, senãove jamos: 

O processo administrativo de demarcação das 
terras in dí ge nas, instituí do pelo Decreto nº775, de8 
de janeiro de 1996, que regulamenta o Estatuto do 
Índio (Lei Federal nº 6.001, de 19 de dezembro de 
1973), esta be leceo rito para concretizara de marca
ção nas seguintes fases: a) nomeação de grupo de 
trabalho para levanta mentoetno-histó rico, antropo ló
gico, ju rídico,cartográficoefundiá rio; b) concluí doo 
trabalho de identificaçãoe delimitação, o relatório é 
entregue ao ti tu lar da FUNAI que em aprovando-o pu
blica no DiárioOficial da União, do Estado e no Muni
cípio onde fica situada a área; e) abre-se um prazo 
para impugnações, contestações etc.; d) o Ministro 
da Justiça toma a decisão final e, se for o caso, atra
vés de portaria, determina a demarcação da área 
comoslimiteseexten são apontados; e)ade marca
ção após procedi da e homo lo ga da através de de ere
to; f) após trinta dias da homologação, a FUNAI pro
move o registro em cartório de imóveis da comarca 
correspondente e na Secretaria do Patrimônio da 
União e Ministério da Fazenda. 

No caso presente não existem ma trí cu las de re
servasindí genasnaque la loca lida de e a ma trícu lada 
FazendaCuruáprecedeeventuaisquevenhamaser 
feitas emdecorrênciadedecisãona forma legal. 

Foi enviado à Comissão cópia integral do V. 
Acórdão39.777 da3ª Camaracfvel lso la dado Tribu
nal de Justiça do Esta do do Pará que en vai ve adis -
cus sã oda mencionadaaçãodeNu lidaderefe rida aci
ma, no qual, independente mente de julgara questão 
a favor de qual quer das partes, decidiu que as terras 
são de domínio priva do. 

Continua o Relatório na parte relativa ao Esta -
do do Pará, a partir de fls. 404, no item 1.5. 
SERINGAL YUCAT AN. 
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