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CULéklá - 

Diamantino, 29 de se embro de 1.975 

Oficio NQ 005/MIA/75 

Do: Secretário Executivo da Missão Anchieta 

Ao: Delegado Regional da 5i1 DR/FUNAI 

Assunto: Processo de Certidão Negativa(informa) 

Senhor Delegado: 

Em resposta ao vosso Oficio 496/DEL/ 

56 DR/FUNAI/75, de 10 de setembro de 1.975, a Missão Anchi 

eta tem a informar que a  área de terra do Sr. JAN ALEKSAN 

DER LITMANOVICZ, denominada Fazenda Jamba, não á área 	de 

indigenas e nem se encontra grupo indigena perambulando 

na referida area, sendo portanto, área livre. 

Sem mais para o momento, aproveito o en-

sejo para hipotecar os protestos da mais elevada- estima e 

consideração. 

aiaid49  

Darei Luiz Pi etta 

Secr. Exec. da Missão Anchieta 
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INFORMAÇÃO N9 01/79/4DR 

REF. PROCESSO FUNAI/BSB/0376/79 

INTERESSADO: ELIO JOSÉ DOS SANTOS GOMES 

Senhor Diretor do D.G.O.: 

Em resposta ao vosso despacho contido no 

Encaminhamento n9 0181/DG0/79 de 08/02/79, temos a informar o se-

guinte: 

O pedido de certidão em tela, não 	pode' 

ser despachado favorãvelmente porque o im6vel indicado pelos regue 

rentes, estã sendo disputado pela FUNAI, no processo de Oposição ' 

n9 3.785, que corre na 2a. Vara da Justiça Federal em Curitiba. 

A FUNAI propos essa ação contra os regue-.  

rentes da Certidão, ou seja, CARLOS GEMIN, ELIO DOS SANTOS, ROBER-

TO ANZOLIN e ANETE MOLINA MARTINEZ, e ainda contra F.SLAVIERO & 

FILHOS SA., INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS, pretendendo demons-' 

trar que a irea disputada í de posse imemorial dos silvTcolas.(Do-

cumentos anexos) 

Se a FUNAI afirma em JuTzo o direito dcs ' 

Tndios sobre o im6vel, seria contradição a mesma expedir a certi-' 

dão solicitada. 

Os mesmos requerentes jã criaram um sério' 

problema com o Processo FUNAI/BSB/574/74 (c6pia anexa), no qual pe 

diram autorização para aviventar rumos e divisas do im6vel e usa - 
- 

ram uma copia desse processo, para invadir a ãrea e, para propor ' 

em Juizo, uma ação possess6ria para garantir a sua permanência no 

local invadido (docs. anexos). Esse assunto estã sendo discutido ' 

em Juizo, na Ação de Interdito Proibit6rio n9 3.784 da 2a. Vara Fe 

deral de Curitiba, com participação da FUNAI no processo. 

Os mapas apresentados pelos requerentes, - 

não conferem com o im6vel de que eles se dizem proprietãrios. 	No 

Processo FUNAI/BSB574/74, e nos processos judiciais eles apresenta 

ram um croquis e um memorial descritivo mostrando um terreno quas 

Cont.. 



9111.131111.313 

Fls.02 

INFORMAÇÃO N9 01/79/4DR - Cont... 

retangular com 4.000,00m de comprimento rumo 479 40' NE e laterais 

de 2.130,00R, rumo 439 50' NO (Documentos anexos). Agora apresen-

tam outro mapa onde o terreno é um polTgono irregular, onde uma das 

linhas tem 8.000,00m de extensão entre os pontos "B" e "C", onde 

nenhuma das coordenadas conferem com as anteriores. 

Neste processo eles apresentaram certidões 

resumidas das transcrições, mas no Processo FUNAI/BSB/574/74 e nos 

processos judiciais constam certidões do inteiro te6r das mesmas ' 

transcrições 4.701, 4.702, 4.703 e 4.704 (c6pias anexas) e em to 

das elas se pode ver que o terreno registrado mede 4.000,00m 	por 

2.130,00m, e os rumos sio os mesmos do croquis e do memorial des-

critivo. Portanto o mapa constante deste processo, e os rumos in-

dicados, não coincidem com os documentos de propriedade invocados. 

Além disso, no processo judicial, apresenta 

ram um mapa onde assinalaram o terreno de que se dizem proprietí-' 

rios e pode-se ver 'doc. anexo) que com o formato retangular e as 

medidas constantes dos registros, ele fica localizado bem dentro' 

da Colõnia K que a FUNAI reivindica em JuTzo. 

Comparando aquele mapa com o novo mapa a-

presentado neste processo, pode-se ver que eles não apenas altera-

ram o formato do terreno que dizem ser deles, mas alteraram também 

a forma da Colõnia K, cortando uma parte na divisa Oeste que pas-

sou a ser reta ao invés de quebrada. 

Portanto, o im6vel estã em litigio, 	pois 

esta sendo reivindicado em Juizo pela FUNAI e a certidão não deve 

ser fornecida até decisão judicial. 

Informamos ainda que hã outros pedidos de 

certidão negativa sobre o mesmo im6vel, um deles requerido por A-

MANTINA DA CONCEIÇÃO DELGADO, protocolado nesta Regional sob n9... 

0839, em 23.08.78 e remetido ao DGPI. 

JCA/tbl. 

Essas sio aj nossas informaçaes. 
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