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S E R V I Ç O  N A C I O N A L  D E  I N F O R M A Ç Õ E S  

Agência Curitiba 

ENCAMINHAMENTO NQ 0054 /117/ACT/82' 

DATA 

ASSUNTO 

DIFUSÃO 

28  DE JULHO DE I. 982  

PROBLEMAS DA FAIXA DE FRONTEIRA DOS ESTADOS DO PA

RANÁ E SANTA CATARINA 

SS/700 

Encaminha-se OF INCRA/DFZ -01/04/71, de 02 FEV 71, 

que trata de problemas da Faixa de Fronteira dos Estados do PARANÁ 

e SANTA CATARINA. 

C O N F I D E N C I A L  C O N F I D E N C I A L  
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INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA AGRÁRIA - IBRA 

DISTRITO DE TERRAS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - DFZ-01 

Cascavel, 02/feverelro/71 

OF. SIGILOSO INCRA/DFZ-OI/GÇVTI 

Do - Chefe do DFZ-01 
th 

Ao - Cel. JOSE MAGALHÃES 

jJA SILVEIRA 

DD. Chefe do SNI -

Agência no Estado -

do Paraná em Curiti 

ba. 

Assunto; Solicitação (a 

tende) 

Anexo: Cópia de relató

rio 

AtendenJo à solicitação verbal a respe^ 

to de problemas da Faixa de Fronteira do Estado do Para 

ná e Santa Catarina, remeto a V. S.a, cópia do relatorio 

que esta Chefia encaminhou ao Sr. Presiente do INCRA, em 

03 de novembro de 1970, o qual em traços gerais, relata1 

a situação fundiária dos dois estados acima citados. 

JCA/jnb.-

S N i / A C T  

i C E M,° C 3 ̂// 7/ 

(REZ "COSTA DB ALBÜ^ÜÊRQITE 

CEL R/l - CHEFE DO DFZ-01 

CONFIDENCIAL 
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F I N A L I D A D E *  

Enfoque da problemítloe fundiária existente na Faixa 

de Fronteira doe Estados do Paraná e Santa Catarina, duja re 

glão enoontra-ee jurlsdlolonada ao DFZ-01 e aaslm se discri

mina t 

£3TAPO DO PARARÁ 

XreaJ 55.312.50 TCm2, possuindo setenta e quatro (74) 

Municípios e vinte e duas (22) flomarcas. 

S3IAD0 DE SANTA GATAPINA» 

Xreat 14.531.25 Kni2, possuindo trinta e oito ( 3 8 )  Mu 

nlclplos e quatorze (14) Comarcas. 

I N T R O D U Ç Ã O  

A União Federal e os Estados do Paraná e de Santa C£ 

tarlna desde os primórdios da Repiíbllca, mantém ao Ir 

rada disputa acerca da natureza, domínio e regime ju 

rídloo das terras situadas na Felxa de Fronteiras 1 

que os limita com a Argentina e o Paraguai. 

Os referidos Estados repousam suas interpretações s£ 

bre a justeza doudomínio destas terras, no fato de 

que, a Constituição de 1891 ao transferir as terras* 

devolutas aos Estados (arto 64) deixou Indefinida a 

qusstão de ssu domínio. 

Por outro lado, a doutrina e os reiterados acórdãos' 

do Supremo Trlbinal Federal, vêm sistematicamente 1 

contrariando tal entendimento, o que não Impediu aos 

Governos Estaduais de continuarem praticando atos de 

disponibilidade relativos as terras situadas naqusla 

faixa, tendo como uma constante benesses políticas ' 

de diversos matizes e interesses dos mais escusos* 

TSouivaiw 
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No Paraná, principalmente, em decorrência da fert^ 

lidade de seu solo, a situação revestiu-se de maior gra

vidade, visto que, o processo de colonização ou povoamen

to da região, fez-se da forma mais impírica, pois, com o 

assentamento expontâneo dos excedentes populacionais dos 

Estados vizinhos a sua Faixa de Fronteiras foi transforma 

da em zona de grande concentração minifundiária, onde se 

pratica atualmente grande atividade predatória e especula 

tiva, ao invés de atividades colonizadoras e agrárias, em 

moldes racionais e condizentes com as suas finalidades l£ 

trínseoas. 

S I T U A Ç Ã O  D A S  T E R R A 3  

&ROVEBIRNOIA JB AHTS0EDENTB3 HIUTÕHIOOS: 

Pelo Decreto nC 10,432 de 09.11.1889 o Governo lm 

perlai concedeu ao Engenheiro JOXO TEIXEIRA SOARES a prer 

rogativa para a construção de uma estrada de ferro que ti, 

vesse início na localidade de Itararé (SP) e terminasse ' 

em Santa Maria da Boca do Monte no Estado do Rio Grande,' 

concedendo-lhe ainda, os direitos de uso e gozo sobre as 

terras devolutas que remanescessem ao longo do eixo da eg 

trada numa penetração máxima de trinta (30) tons para cada 

lado, ressalvada a condição de que a área total não exce

desse a media de nove (9) kms de cada lado em toda a extm 

são da linha férrea. 

Posteriormente, pelo Decreto 305 de O7.O4.l89O, o 

Governo provisório confirmou a concessão feita, ao Sr. • 

JOXO TEIXEIRA SOARES, reduzindo entretanto para quinzs ( 

15) tons, a faixa a que alude o Decreto 10.432 de 09.ll.de 

1889. 

Sn princípios de 1891, o referido Senhor, transfe 

riu todos os direitos e obrigações que lhe foram conferi

dos pelo Decreto 305 de 07.04.1890, às Empresas "Ohemins 

de For OWesfBrasillons". Essa Companhia, por sua vez, a& 

torizada a funcionar no País pelo Decreto 397 de 20.06.de 

1891, transferiu a aludida concessão à "Gia. Industrial ' 

dos Estados do Brasil S/A", e esta líltima, com o assanti-

mento do Governo Brasileiro, e nos termos do Decreto n* 

1386 de O6.O5.l893, lAibrogou a dita concessão & "OompEnhjL 

a Estrada de Perro São Paulo Rio Grande S/A". 
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A partir daí, conforme referência feita no Intról 

to, teve Início a polêmica em u. .mo da natureza domínio e 

regime jurídico das terras devolutas situadas na faixa de 

fronteiras Aos Estados do Paraná e de Santa Catarina, vi£ 

to que, com o advento da Constituição de 1891, o Govêmo' 

do Estado do Paraná investiu-se dos direitos dominials so 

bre àquela região e passou a titular e conceder direitos* 

indiBcrlmliiúuaiiitnte, originando-se de tal medida, as su

perposições de títulos que ora nos defrontamos e, cujas 1 

conseqüências, têm gerado um sério entrave para a solução 

dos problemas fundiários no Estado, com graves reflexos ' 

para o vizinho Estado de uanta Catarina, considerando que, 

posteriormente, grande área do Estado do Paraná foi des

membrada e anexada ao Estado de 3ta. Catarina. 

Haja visto, que em curto espaço de tempo, o Covej; 

no do Paraná procedeu as seguintes titulações: 

N O  E S T A D O  D O  P A R A N Á ;  

GLEBA CH01B1 71.528 ha 

RIO D'AREIA 50.888 ha 

" RIO DAS COBRAS 63,0*0 ha 

" RIO CLARO 2.740 ha 

" RIO IGT iÇÜ ZoAlO ha 

" RIO ESPERANÇA 7.761 ha 

TOTAL 201.427 ha 
acssesssaerssaaates: 

m ÃREA DE TURRAS AI;jJCADA AO ESTADO DE JTA. CATARINA: 

GLEBA LEGHü 10.556 ha 

" LAGEADO DO LEÃOZINHO 40.399 ha 

" QUINZE DE NOVíMBRO.... 30.625 ha 

" LAGEADO LISO 1.770 ha 

" RIO URUGUAI 37.IO9 ha 

RIO PRETO 20.928 ha 

" RIO DE PEIXE 3.025 ha 

# RANCHO GRANDE 32.590 ha 

" RIO DO ENGANO 107.358 ha 

" PEPERI 463.620 ha 



GLEBA CHAPECÓ 

TOTAL.. 

150.609 ha 

058.589 ha 

Ba decorrência de inúmeras gestSes da E.F.S.P.R.ty 

o Governo do Paraná, houve por bem promulgar a lei eatadg 

al na 1457 de 06.05.1914, cujo instrumento, serviu de ba

se para a posterior expedição do Decreto n® 612 de 04,09. 

1917, por meio do qual, foi celebrado o contrato de reco

nhecimento dos direitos da E.F.S.P.H.O. à concessão grat^ 

íta de uma área de terras devolutas Federais (no entender 

do Governo do Estado de seu domínio), área esta, que se

ria preenchida com as terras já medidas e demarcadas pela 

referida "Companhia", além daquelas que já houvessem sido 

tituladas, e finalmente, as que fossem objeto dos proces

sos em tramitação e cuja conclusão, merecesse a aprovação 

do Governo do Estado. 

Dentrs estas área, achavam-se incluídas as seguiji 

tes glebas, cujos títulos de domínio pleno o Estado entrg, 

gou em 07.10.1918. 

GLEBA ANDRADA 123.579 ha 

CHOPItfZINHO 49.117 ha 

" PINHXO 1.405 ha 

" ARROIO BONITO 7.150 ha 

TOTAL 181.251 ha 

A par com estas concessões, ficava ainda estabel^ 

eido que a área correspondente ao ramal do Município de 

Guarapuava, incluindo o seu prolongamento a Foz do Iguaçu, 

seria medida e demarcada pela E.F.S.P.R.G. dentro do pra

zo de dois (2) anos, e atingindo zonas que compreendiam • 

os Municípios de Guarapuava e Tibagí. 

No curso do prazo concedido, isto á, em 23.08. de 

I92O, o Governo do Estado do Paraná, autorizado pela Lei 

Estadual n» 1847 de 22.03.1919, assinou com a E.F.S.P.R.G. 

um rovo contrato, concedendo-lhe os direito* de ocnetrução 
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do ramal ferroviário Guarapuava-Foz do Iguaçu doando-lhe* 

em contrapartida, a título de pagamento, as terras margi

nais àe aludidas linhas férreas. Além dessas glebas o Esta, 

do comprometia-se a entregar a E.P.S.P.R.O. os títulos de 

domínio pleno sobre 2.100,000 ha decorrentes de acordo % 

terior, assinado entre as partes em 08.09.1917. 

Bm meados do ano de 1921, a E.P.S.P.R.O. organizou 

e Instalou a Companhia Brasileira de Viação e Comércio ( 

BRAVIACO), e em outubro do mesmo ano transferiu-lhe todos 

os ocus direitos e obrigações advindas doa contratos assi 

nados com o Estado do Paraná em 1917 e 1920, exceto os d^ 

reltos sobre (4) glebas que abaixo se discrimina» 

GLEBA MISSÕES 425.731 ha 

Riosnrao 551 ha 

SANTA MARIA 11.327 ha 

" SILVA JARDIM 76.746 ha 

TOTAL... 514.355 ha 

Deaobrlgando-ae parcialmente dos compromissos que 

lhe Impdnham os contratos assinados com a E,P,3,P,R,G, o 

Governo do Estado procedeu as seguintes titulações à "Bn-

-prêsa BRAVIACO" t 

GLEBA CATANDUVAS 554.376 ha 

0C01 55.624 ha 

" PIQUIRI 335.913 ha 

" PIRAPd 250.000 ha 

TOTAL 1.185.913 ha 

Em 03.11.1930, o Interventor Federal no Estado do 

Paraná expediu o Decreto nC 300, e em seguida o de n* 30 

de O5.Ol.3i, pelos quais ficou rescindido o contrato assj. 

nado com a E.F.S.P.R.G. em 23.08.1920 e por esta cedido à 

BRAVIACO. ficando ainda, declarados nulos e sem nenhum e-

feito, todos os títulos de domínio expedidos por esta i£l-

tima, assim como responsabilizadas as ditas Bnprêaas pdLaa 

áreas porventura alienadas. 



Sequenciando providência», o Estado ingressou em 

Juízo, pleiteando o cancelamento dos registres s respecti. 

vas transcrições atinentes a todos os títulos de domínio' 

tomados nulos pelo Decreto 300 de 03.11.1930, cujo dsseg 

rolar apresentou os ssguintss aspectos: 

Bn 20,08.1932, foi exarada sentença de primeira ' 

Instancia dando ganho de causa ao Estado do Paraná. 

Bm virtude de recurso interposto pela E.F.S.P.R.^ 

o T,J. do Estado foi chamado a intervir, e o fez, prolat% 

do Decisão confiraatória da sentença de 1* Instância, «a 

02.02,34. 

Não conformada, a Recorrente impetrou Recurso Er-

traordinário junto ao Q.T.F. cujo acórdão veio confirmar* 

era definitivo a Decisão recorrida, 

IKCORFORACIO DA E.F.S.P.R.G. AO PATRIMÓNIO TA URUt) 

Pelo Dooreto-Iei n® 2073 de 08.03.1940, foram % 

corporadas ao Patrimônio da União, alám de outros bens,os 

seguintes* 

a) - toda a rede ferroviária de propriedade da E.F.S.P. 

R.O. ou a ela arrendada| 

b) - as terras situadas nos Estados do Paraná e de Sta. 

Catarina e pertencentes & referida Companhia. 

Com o advento do Decreto-lei n" 9*549 de 06.08.46, 

a Superintendência das BnprSsas Incorporadas ao Patrlmario 

Nacional foi autorizada a alienar as terras situadas nos 

Estados do Paraná e de Sta. Catarina, mediante concorrên

cia ptlblioa e por preço nunca inferior ao da avaliaçãc * 

prévia, a ser procedida por uma comissão constituída uni

camente para àquele fim. 

Ba 17*11.1950, ao arrepio da lei, o então Superig 

tendente das Baprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional 

«n troca de um crédito litigioso de CR$-4,720.000,00 (Qug. 

tro milhões e setecentos e vinte mil cruzeiros velhos)deu 

à "Clevelândia Industrial e Territorial CITLA", a Gleba * 

MISSÕES e parte da Gleba CIIOPIM. perfazendo as duas um t£ 

tal de 198.000 alqueires, cujo valor real à época, foi eg 
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estimado em oêroa de eeeaenta (60) vezes mais, ou seja, 1 

aproximadamente 0R|-300,000.000,00 (trezentos milhSes de 

cruzeiros velhos)# 

Tamanha foi a repercussão da "negociata" que a 

União flu-ae obrlgndc a tomar providencias de ordem judi

cial, visando Impedir o apoeaamento das terras pela CITLA, 

objetivo ênte, que foi alcançado em decorrência da sente& 

ça exarada pelo M.M, Juiz de Bireâtc da 1* Vara da Fazen

da Bíblica de Curitiba, oonatitulndo-se tal medida na 8U% 

lação da eacritura de dação em pagamento celebrada entre 

a Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimôndo 

Nacional e a "OITIA", 

Com a anulação da aludida escritura, a União ing^p 

sou em Juízo pleiteando o cancelamento dos seus respecti

vos registres, o que haviam eido feitos nos Cartórios dos 

Municípios de Clevfllandla e Palmas no Estado do Paraná, * 

cuja ação, em face de Recurso interposto pela "CITLA", % 

biu à esfera do S.T.f# e lá permaneceu aguardando julga

mento. 

Decorridos cerca de sabe (7) anos, em face do deg 

pacho exarado pelo Senhor Presidente da Repiíblloa no pr^ 

cesso BíIC - 9» 517/58, a Superintendência das Empresas ' 

Incorporadas ao Patrimônio da União, foi autorizada a ali 

enar ao INSTITUTO NACIONAL DE BíIGRAÇXO E COLONIZAÇÃO -

INIC, as glebasI MISSÕES, CIIOPIM, CHOPINZINHO, SILVA JA3B 

DM, ANDRADA, PINHXO, ARROIO BONITO E RIO D*AREIA, tota

lizando 780,944 ha, as quais, hoje pertencem ao INCRA,por 

compra feita ao INIC, pelo extinto XBBA, 

Note-se entretanto, que anteriormente a esta tra& 

sação, a "Superintendência" já havia vendido à "Cia, Oolg 

nizadora Pinho e Terras" pertencente ao meeno Grupo Ec£ 

nômico da "BRAVIACO", oêroa de 11,500 ha relativos àquelas 

glebas, conforme transcrições 2,206 e 2,207, efetuadas no 

R,I, de Clevelândia, assim como, trezentos mil (300,000)' 

pinheiros adultos à "Cia. ds Madeiras do Alto Paraná", dé 

acordo com a escritura piSblica lavrada 1.06,50, às * 

fls, 71 do livro 250 do 6* Tabelião da Onanabara, fato êg 

te, que deu origem ao Decreto Federal n>2 50,379 de 27,03, 

61, declarando a Gleba MISSÕES, e parte da Gleba CHOPIM. 
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de utilidade rníbllea para fine de desapropriação, eem pr£ 

juízo doe direitoe da União advindos das açõee judiciais* 

por ela propostas. 

Pensando na execução de tal providência, o Gover

no Záúeral baixou o Decreto n* 51.431 de 19#03.62, crian

do o Grupo Executivo para ae Terras do Sudoeste do Paraná 

(GETSOP) cuja finalidade principal seria promover a deea-

propriação a que me referia o Decreto n® 50.379 de 27.03. 

61, podando para tando, estabelecer Oonvânio com o Estado 

do Paraná, tendo por objetivo levar e bem termo a coloni

zação das áreas desapropriadas. 

De oonfoimidade ccm o citado Decreto, o "GETSOP", 

ficaria subordinado diretamente ao Gabinete Militar da ' 

PresidSncia da República e constituir-seêia de represen

tantes do Conselho de Segurança Nacional, da Procuradoria 

Geral, da Repdblica, do MINISTÉRIO DA. AGRICULTORA e do Se£ 

viço do Patrimônio da União. 

Ba 22.06.62, a União Federal representada pelo " 

GETSOP", assinou com o Estado do Paraná um protocolo,pelo 

qual, a colonização das glebas MISSÕES E CH0P2M seria fe^ 

ta por um Órgão Misto a se» criado por meio de Convênio,' 

cujas diretrizes principais seriam as seguintâsi 

- a União prosseguiria as açSes expropriatérias ' 

das glebas MISSÕES E CHOPIM, ficando s sua coljg 

nização condicionada ao estabelecimento de nonas 

e critérios a serem elaborados ae comum acôrdo' 

com o Estado| 

- qualquer que fosse o desfecho das açSes judici

ais em que ee empenhavam as partes acordantes,' 

seriam respeitadas "in totum" as cláusulas «st& 

belecidas no acôrdo, e em nada seriam efetadas* 

as titulaçSe* até então feitas pelo Estado em 

favor dos legítimos agricultores; 

- o Órgão Misto, estabeleceria regimes especiais* 

para exploração e defesa dam reservas florestais 

existentes, inclusive, firmando convénios com o 

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO e com o MINISTÉRIO* 

DA AGRICULTURA. 



Ba ooneequenola da aselnatura deste protocolo, o 

Goveivo Federal pelo Beoreto 51.514 de 25.06,62,lnatltut* 

o "Grupo Misto União Federal - Estado do Paraná",mediante 

simples ampliação do GEISOP e com a inclusão de quatro(4) 

representantes do Zstado. 

Rn 09.03.64, estando o "GEISOP" em pleno fUnoian& 

mento, o Supremo Tribunal Federal julgando o Recurso Ex-

traordináiio n® 45*185 que versava sobre embargos de teg 

oeiros opostos pela "OITLA" k execução da sentença que o 

Estado promovia, visando o cancelamento das transcrições* 

dos títulos referentes à Gleba MISSÕES e parte da Gleba ' 

0H0F3M. expedidas originariamente a favor da B.F.S.P.H.G, 

Decidiu àquele Tribunal que cabia ao Estado e não à S.E. 

I.P.N., o cancelamento das referidas transcrições. 

Paralelamente ao julgamento deste feito, o mesmo* 

S.T.F. julgando ação idêntica, deu ganho de causa k Sune 

rintendência das Emoresas Incorporadas ao Patrimônio Raoi 

oaal. embora em relação à outra a glebas, mas que igualmejx 

te, haviam sido tituladas à E.F.S.P.H.G. 

Aproveitpjido-sB desta líl^ima circunstância, o Pr& 

curador da Repiíblloa no Estado do Paraná requereu a exe

cução da aludida Decisão, incluindo na mesma, a Gleba MIS 

SOES, o que velo dar origem ao restabelecimento da trang 

crição n® 1381 constante do R.I. da Comaroa de Palmas em 

nome da EPSPHG. 

Acrescem ainda, a este quadro verdadeiramente caj[ 

tico as implicações de ordem social, pl/tloa e econômica, 

decorrentes da concessão feita prlo Estado do Paraná, de 

uma imensa área de 246.100 hectares à "Maier e Annes * 

Ola. Ltda." ocm o nome de "Oolônia Dr. Afonso Camargo", 1 

área esta, que posteriormente foi concedida à " Companhia' 

Paranaense de Colonização Espúria S/A", e em 17.07,1934 , 

foi reavida pelo Estado, em face do não cumprimento d* 

obrigações contratuais a que estava submetida a "Espéria1 

Bn seguida, isto 5. em princípios de 1935, o Estg, 

do doou a referida área à roc&t criada ' lUndação Paranabq 

se de Colonização", porém, somente no ano de 51 conoegulu 



efetivar o cancelamento da traneorlçio feita em nome da 

"Ooltmlaadora Bepírla S/A", embora neste ínterim, a "lünâ^ 

qSo Paranaense" de posse da escritura pilblloa de doação * 

daquelas terras tivesse expedido centenas ds títulos a % 

ver ds terceiroSe 

Ho curso desta miscigenação dominial, travou-ss 

renhida disputa judicial entre, a "Espária" e o Betado, * 

conseguindo êsts último lograr êxito em 1# e 2* Instâncias. 

Não obstante, a "Colonizadora Espéria" a época já perten

cendo ao "Grupo Dalcanale", interpôs Rec. Ext, junto ao * 

S,T,F» o qual, por voto unânime ds Turma Decidiu que o % 

tado era parte ilegítima para a propositura da ação, vis

to que, as terras pertenciam & União por se encontrarem 1 

situadas na faixa de fronteiras, Ba seu voto vencedor,dig 

se o Ministro Hermes Limas 

"É vtrdade que essas terras foram vendidas pelo 

Estado, mas isso significa que os ssus títulos * 

sstão sujeitos a ratificação e retlflcacão(gri. 

fou-ss) da União que, no exercício de seu poder 

discricionário dirá se estes títulos continuam a 

ser válidos atravis do reconhecimento que prooeg 

sur da concessão feita". 

Apostos embargos infringentes e ds nulldads pelo 

Estado, e pala Purdação Paranaense, o S.T.F, pelo vote 1 

vencedor do MINISTRO EVANDRO LINS, assim Decidiu: 

"As terras devolutas situadas na faixa ds frotib^, 

ras são bens dominials da União (Constituição * 

Federal, art» 34)"» 

Sn consequência dêate julgado o Procurador da Re 

pública no Estado do Paraná, requereu ao Juiz da Comarca' 

de Foz do Iguaçu em 19.12.64, o pronunciamento da nulida

de das seguintee alienações com suas respectivas transor^ 

çSesi 

- da escritura ds doação outorgada pelo Estado do 

Paraná à Fundação Paranaense d<# Colonização; 

- de todos os títulos de domínio pleno expedidos* 

pslo Estado do Paraná em áreas» integrantes das 

denominadas Colônias "Rio Quarto", Santa Helena?' 

s "Sol de Maio". 



Contudo, aod reclamação apresentada pela Fundação 

Paranaense de Colonização, o Conselho tiuperlor da Magistag 

tura do Paraná cassou o despacho do Juiz da Comaroa de 1 

Contudo, sod reclamaçao apresentada pela Pundaçao 

Paranaense de Colonização, o Conselho Superior da Magiebg 

tura do Paraná cassou o despacho do Juiz da Comaroa de 1 

Foz do Iguaçu que deferiu o pedido formulado pela Procura 

dória da Reptiblica. Porém o Procurador da Repdblioa no E& 

tado do Paraná, inconformado oom tal Decisão, apresentou' 

Reclamação junto ao S.T.F, sob a alegação de que se esta 

va desrespeitando o julgado. Esta reclamação foi distrftq^ 

da ao MINISTRO EVANDRO LINS, e até o momento não foi apre 

ciada pelo Pretório Excelso. 

Neste interregno entretanto, foi procedido o jul

gamento do feito autuado como Apelação Cível d® 9.621,ten 

do como Embargante ae Empresas Incorporadas ao Patrimônio 

Nacional e como íinbargado o Estado do Paraná. Como o as

sunto se relacionasse com o problema de terras da E ? S P 

1í G« - liliAVIACC. o Procurador da República no referido Eg 

tado, dirigiu petição ao Presidente do S.T.P, por intenne 

dio da Procuradoria Geral da República, solicitando a ex

pedição de nove (9) Cartas de Ordem para as diversas Co

marcas do interior do Paraná objetivando a execução do * 

Julgado; a saber; 

- ao Juízo da Comarca de Foz do Iguaçu, para fins 

de restabelecimento da transcrição n® 1394, relativa ao 

"Imóvel SILVA JARBBI" com o conseqüente cancelamento das 

transcrições dos títulos referentes à "Colônia Tuouruví"$ 

- ao Juízo da Comarca de Foz do Iguaçu, para fins 

de restabelecimento da transcrição n6 2.798, relativa ao 

"Imóvel Ccoy" em nome da "BRAVIA00" com o conseqüente ca& 

ceiamento das transcrições dos títulos da Colônia Guaira

cá; 

- ao Juízo da Comarca de Toledo, para restabelecer 

a transcrição do Título relativo ao Imóvel "PIQTTIRI" em • 

nome da BRAVIACO, antes transcrito sob o n® 2.799, com o 

consequente cancelamento das transcrições dos títulos das 

colônias "RIO AZUL", "PTQUEROBI", "PERTUBE" e "PrTEORAÍíA"; 

- ao Juízo da Comarca de Cancavel, para, transcr^ 

ção em nome da E.F.S.P.R.G, o título do Imóvel "ANDRADA", 



oom o ooneeqúente onnoelrunento dae transcrlgSe# doa títu 

loa relativos à Colônia "TDíBüfil"} 

- ao Juízo da Comaroa da Oaeoavel, para tremaorlgão 

do título nfi 94# referente ao Imóvel "OATANDUVAS", em no

me da BRAVIA00, com o oonaequente cancelamento da» tranj| 

criçõea doa títuloa daa Oolônlaa "PIRBORAMA","PEnnJBE", • 

"TOHMENTA", "ADELAIDE" e "PIQUERIBE"; 

- ao Juízo da Comarca de Laranjelraa do 3ul, para 

reatabeleoer a tranaorição do título referente ao Imóvel1 

"ANUÍADA" em nome da E F S P R (1, anteriormente tranaorl-

to aob o n2 1305 no Cartório de Poz do Iguaçu; 

- ao Juízo da Comaroa de Laranjeiraa do Sul, para 

tranaorição do título 94, referente ao Imóvel "CATANTTJVAS" 

em nome da BRA7IAC0, com o consequente cancelamento daa * 

tranacrlçõea doa títuloa daa Oolônlaa, "ADELAIDE" e "TOR

MENTA" ; 

- ao Juízo da Comaroa de Palmaa para fine de rea-

tabeleolmento da tranaorição n» 1.331, referente ao "Bnó-

vel"MISSÕES", em nome da E P S P R 0, 

Acreaoe todavia, que à exceção das caataa de Ord(* 

relatlvaa àa Glebiia Andrada (Tlmburl) e Silva Jardim (Tu-

ouruvi), aa demaia até o momento, não foram cumpridaa, em 

virtude de ter a Procuradoria Geral da República, requeri 

do a auatação da aua exeoução, a vlata doa inúmeroo embar 

goa judlolaia e administrativo a interpoatoa. 

Ko que concerne ao feito supramencionado, deve-se 

abrir um "parênteala" para esclarecer o que ae aegue* 

Quando em 1951 o Governo do Estado do Paraná re

quereu a expedição daa cartaa precatóriaa para fina ue ' 

cancelamento daa tranacrlçõea doe títuloa relatlvoa àa 1 

glebaa, "SANTA MARIA", "SILVA JARDIM", "CATANlüVAS", "OCOr 

"PTQUTRI" e "MISSÕES", a Superintendência daa Emprêaaa % 

corporadaa ao Patrimônio Nacional apôa embargos às ditas' 

precatóriaa, fundamentando-ae no fato, 4e que, ca bena da 

E P S P R G. - BRAVIACO já haviam sido Incorporados ao 

Patrimônio da União, razão, pela qual, o Ven. Acórdão ex£ 

quendo, proferido pelo T.J. do Estado, em astembro de 3940 

e aob nfi 14.242, não poderia aer aposto à União. 
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Entendido que havia litígio entre o Estado e a 

União Federal o processo foi deslocado para a alçada do S. 

T,F, Decorridos vários anos, o Egrégio Tribunal veio Peei 

dlr pelo cabimento dos embargos, aceitando a argumentação 

da Eínbargante, no caso, a Superintendência das Qnpresas ' 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional, cujo acolhimento deu 

origem as cartas de Ordem retro mencionadas. 

SUPERPOSIÇÃO DE TÍTULOS - RAZOES. ANTECEDENTES E SUAS IM-

PLIOAC0E3. 

Não obstante a prolatada balbúrdia dominial, cujas 

origens remontam aos prlmérdloo das disputas judiciais ' 

travadas entre a União e o Estado do Paraná, verificou-se 

por parte dêate último o novo batismo das diversas glebas 

já anteriormente concedldae a terceiros, em sua grande ' 

maioria transcritas nos Registros de Imóveis das várias * 

Comarcas do Estado. 

Deste "status quo", começaram a germinar as coloqL 

zaçoes empíricas e altamente especulativas, cujo resulta

do veio coroar de pleno êxito o apossamento de terras sob 

variadas formas, originando-se intermináveis conflitos % 

tre pseudos proprietários, posseiros e ocupantes de boa ' 

fé, somando-se ainda à este quadro, o fenômeno da intrusa 

gem com tôdas as suas consequências (atividades predatórj^ 

ae de tôda ordem e especulação de direitos inexiatentea). 

QUADHC .SUGIHTO DAS PRINCIPAIS COLONIZAÇÕES FEITAS PELO ' 

ESTADO OU ORIUNDOS DE SUAS TITULAÇÕES* 

C O L Ó N I A  T O R M E N T A  

Xrea i 59.225,7 ha 

Divisão t nove (9) glebaa 

Subdivisão $ 398 íc-tea 

Situação 1 Ao norve do Imóvel ANDRAH 

compreendendo partea doa 

Municípios de Cascavel e' 

Catanduvas, entra as Col& 

nias "CIELITO" a"ADELAIDE" 

Histórico : 0 Governo do Estado do ' 
Paraná ao Colonizar a área através do DOTO, invadiu a 



titulou a parte norte do Imóvel ANDRADA, a ípooa de domí

nio da União e atualmente do INCHA, agravando ainda ma de 

a problemática fundiária da região, tendo em vleta, que 

a par com a «uperpoelção de títuloe procedida pelo Betado, 

a própria União naquela mesma área e por Intermédio do ' 

SPU, já havia fornecido Inúmeras licenças de ocupação. 

Assim, com base nas titulações feitas pelo Estado 

e nas licenças de ocupação concedidas, processou-se uma 

infinidade de transmissões de direitos, com as suas res

pectivas transcrições e Inscrições em llvroa próprios. 

Aliás, por oportuno, cabe ressaltar que somente ' 

na faixa de fronteira do Estado do Paraná, existem cerca 

de 300.000 (trezentas mil) transcrições feitas com base m 

titulações do Estado, portanto a nosso ver, carentes ds ' 

convalldação por parto do jÇÜFORA, uma vez considerado o 

principio tradicional de cultura efetiva e morada habitu

al. 

C O L Ô N I A  Q U A I R A O A 

Xrea - 55.000 ha 

Divisão - sete (7) glebas 

Subdivisão - 462 lotes com área mSdla de 200 ha 

Situação - Abrange parte dos municípios de 1 

Céu Azul, hiatelândla. Medianeira e 

São Miguel do Iguaçu, no Oeste Pa

ranaense, confrontando oom as ter

ras das colônias Hlo Quarto,Sol de 

Maio, Imóveis Iguaçu e S.Francisco. 

Hlstótlco - Êete projeto, após aprovado teve a 

sua execução Iniciada pelo DGIC sob a denominação de Colo 

nla Oualrajá. 

Mediante requerimento por compra, o Governo do Ej| 

tado mediu e loteou a área, exigindo como condição primei 

ra, que os beneficiados mantivessem cultura efetiva e mo

rada habitual na área adquirida. 

Apesar desta Exigência, o Governo do Estado Incof 

reu numa série de erros, tais como* 
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- vendeu lotes a teroelroa que não residiam na á-

r«a, e em detrimento dos seus legítimos ocupan

tes; 

- desconheceu quaisquer direitos ôu interesses ' 

doa requerentes do STTJ ou portadores de dooumeji 

tos dominiais expedidos anteriormente à sua ti

tulação; 

- descurou da repressão aos intrusos e aventurei

ros procedentes na sua maioria do sul do País; 

- Ignorou por completo todo e qualquer direito por 

ventura existentes das colonizadoras particula

res que operara na área, com base no títulí " ' 

"OOOHY" oriundo da concessão feita a BRAVIA00 ( 

caso da Cia. Pinho & Terras Ltda,). 

lia consequência dessas anomalias, instalou-se um 

grave clima de intranquilidade na ares, resultando uma si 

rie de demandas judiciais e administrativas entre titula

dos, ocupantes legais, requerentes do SPÜ e as diversas 1 

Colonizadoras que operavam na região. 

I M Ó V E L  L O P E Í  

Area - 53.973 ha 

Si juação - Abrange parte dos Munidípios de 

Cascavel e Toledo. 

Histórico - Esta Gleba foi havida por compra 

ao Estado do Paraná em 25.08.1905, por "Nunes Y Gibaja". 

Por volta de 19 32, em decorrência de ação judicial movida 

contra Gibaja por M.Solda vi, foi proferida pelo Juizo da 

Comarca de Foz do Iguaçu e a favor deste último, sentença 

de adjudicação referente a área de 26.986,50 ha. 

De posse desta gleba, M. Soldati, constituiu como 

seu procurador o Sr. Alberto Dalcanale. fato este, que v£ 

io lhe causar grandes prejuízos, pois, investido do manda 

to, uaioanale. indevidamente, alienou extensas área da • 

propriedade LOPiJÍ para a liapresa "linho & Terras", origi-

nando-se daí, disputas judiciais, que vêm trazendo oonsg. 

quências 3alamitosas para os habitantes daquela região. 

Diante desta grave situação, o Governo Fed-ral ' 

baixou o Deoreto-Lei n6 25 de 23.04.42, declarando a • 
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referida área 4e utilidade pvíblloa para fine de deeapropr|g, 

ção, cuja execução não ee verificou em tempo hábil, o que 

velo determinar a sua caducidade. 

Por outro lado, para agravar ainda mais o entrevi 

ro existente, o Betado do Paraná, rebatizou a citada área 

com a denominação de Colônia "Nova Esperança", continuan

do assim na senda criminosa das titulações indiscriminada^ 

tendo como uma constante, as decantadas benesses políticas 

e favorecimentos de toda ordem. 

G I S T 3 A  O I K O O  M I L  

Situa-se nos ííunlcípios de Palotina e Assis Chat£, 

aubriand no oeste Paranaense, a cerca de 60 kms da fronte^ 

ra com o Paraguai, sendo região das mais ricas e fírtels, 

onde florescem a agricultura e pecuária em moldes padrões, 

Esta região compreende ainda as glebas PI*ueira e 

Cambará, colonizadas pela Firma "Pinho & Terras Ltda»" e 

"Colonizadora Paraná S/A", cuja área corresponde aos per^ 

metros 7fl, 8fl, 9a e 10a da Gleba Piquirl. 

H I S T Ó R I C O  -  5 k n  1 8 8 9 ,  o  J o v ê r n o  I m p e r i a l  concedeu' 

a Estrada de Porro São Paulo Ri 3 Grande, as áreas de Ter

ras devolutas situadas ao longo das ferrovias a serem • 

construídas pela referida 

Posteriormente, contratando o Estado com a dita • 

Empresa a construção do ramal Guarapuava - Foz do Iguaçu, 

foram doadas a esta última, as terras devolutas ao longo* 

dêete ramal, completando-se assim, as áreas faltanges e 

inoreates ao acordo decorrente da construção da Itararé -

Uruguai. 

Nesta oportunidade, o Estado titulou a E.P.S.P.R. 

G., já então sucedida pela BRAVIAOO, a Gleba "Plqulrí", • 

com uma parcela de 1.185.913 ha. 

ün oeguida, pelo já mencionado ecreto Estadual • 

de nc 3OO de 30/11/19 30, a dita titulação foi tornada nu

la, cujo cancelamento de suas transcrições, somente em fg, 

vereiro de 1963 foi efetivar-se. 

Entrementes, neste Ínterim, já havia o Estado, t^ 

tulado àquelas áreas à Rizziéri Ferdinando Ollvato e outros. 
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cuja administração atualmente eetá entregue à Colonizadora 

Norte üo Paraná S/A. 

Nesta região, grande demanda judiolai vem eenlo ' 

promovida pelas partes interessadas, existindo presentemefi 

te, como já foi focalizado, uma Carta de Ordem expedida p^ 

lo S.T.F., determinando o cancelamento da titulação feita 

pelo Lstado sobre a Gleba "Piquirí", e restabelecendo o t£ 

tule da BRAVIAOO, via de consequência, o da "Pinho & Terras 

Ltda". 

COPONIA "B" SANTA HELENA. 30L Dg LU 10 

Xrea -

Situação -

Histórico- Esta Gleba localizada às margens dos 

rios Paran' e São Francisco, tem sua titulação firmada em 

duas origens: 

- a mais antiga, provém da "Colonizadora Espéria • 

3/A". 

- a mais recente, da "Fundação Paranaense de Colo

nização" . 

Tanto a "Eeplrla" quanto a "Fundação", ao serem 

tituladas, o foram, com a finalidade línloa de colonizarem* 

as respectivas áreas, o que não ocorreu, pois, ao invés de 

assim procederem passaram a ceder direitos à terceiros de 

glebas imensas, para que estes então, vieaaem a executar ' 

a colonização que lhes foi cometida. 

Por esta razão existem na região extensões apreol£ 

vele de terras inexploradas e não oolcnízadvB, cujas pro

priedades encontram-se com um dnico dono. 

Deve-se acrescentar entretanto, que alguns destes* 

latifundiários mantém o desejo de alienar suas terras pag 

celadamente, em decorrência de uma série de fatores,dteitrs 

os quais, sobressai o fenômeno da intrusageip. Não obstant* 

esta intenção, os seus objetivos tomam-se inexlguiveis sm 

firtude da fração mínima dm parcelamento da região ser muj^ 

to superior à área desejada pelo interessado, essenoialme^ 

te, pelo fato de estar multo além das suas possibilidades* 

financeiras. 



Oorno exemplo.frlzante do quadro acima, podemos oi 

tar a situação eapeoíflca do Sr, EPHRAIM M, MACHADO, cujo# 

antecedentes, levaram o ex-IBRA, a entrar na região de " 

LOTíBOESTE", Colônia "BM Sta, Helena, Sol de Maio. 

0 referido aenhor, em face dos óbices que lhe fo

ram antepostos pelas Instruções IBRA 3 2 e 13, elaborou um 

incipiente projeto de colonização e encaminhou ao ex-IBRA* 

para fins de aprovação. 

No curso da instrução do processo, e como este ti

vesse sido muito moroso, o número de intrusos da área foi 

aumentado em escala geométrica, ao ponto de sentir o pro

prietário que mesmo aprovado o projeto, não teria ele con

dições para executá-lo. 

Assim, devido a grave tensão social já existente • 

naquela área, o ex-IBHA através do DFZ-01 interveio na re

gião, procedendo sindicâncias, corrigindo distorsões e ' 

acalmando os ânimos» 

Como os problemas decorrentes da onda de intrusa -

gem já se fizessem sentir nas áreas vizinhas à "LONDOESTE", 

o DISTRITO estendeu suas atividades àe glebas denominadas, 

"VERGOEIRÓS", "NASTAS", "VENDRAMI", "ALEGRETII", "ARNALDO" 

e "FERNANDO". 

A idéia inicial, era estabelecer condições básicas 

para fins de desapropriação da área, porém, considerando ' 

uma série de circunatânciais atinentes ao problema, chegou-

se à conclusão de que tal medida seria altamente prejudiei 

al ao INCRA, razão porquê, hoje somos, pelo estabelecimen

to de critérios que visem o acordo direto entre proprietá

rios e posseiros ou ocupantes de qualquer natureza. 

Assim procedendo-se, o DFZ-01, terá como função ' 

primordial, catalizar os problemas de persí, e promover % 

tre as partes uma solução conciliatória, através de reuni

ões entre proprietários ou que se dizem como tal e as co

missões de ocupantes, onde seriam estudadas dentro da mar> 

ior liberdade e tolerância, os seguintes aspectos: 

- possibilidade de acerto amigável; 

- arbitramento de preços, prazos e demais condições 

das vendas; 



- modelos de oontratoe; 

- fiaoaliaação da execução doa acordos; 

- extensão da Intervenlenola do INCRA. 

Caso não seja exequível tal solução, em decorrênodh 

de fatores supervenientes, somente a medida exproprlatórla 

seria aconselhável para esta área 

l-AIQUE KACIOKAL DO IGUAÇU 

Xrea ; 

Situação: 

Histórico; A legislação referente a este "Parque" 

é volumosa, e teve início nos idos de 1916, e, para que ee 

tenha conhecimento de suas verdadeiras origens a ela nos 

reportamos: 

DECRETO NQ 651 de 28.07.1916: 

"Declara de utilidade pública o lote de terras con 

cedido a Jesus Val, pelo MINISTÉRIO DA GUERRA, caa 

área de 1.008 ha, destinada ao estabelecimento de uma poyg 

ação e um parque". 

luidiLTO KC 2151 de 20.10.1911: 

"Reserva numa área de 33*609.040 m2, no Município' 

de .oz do Iguaçu, com o fim de ser estabelecido * 

um povoamento e um Parque Nacional, considerando insufici

ente a área fixada pelo Decreto 653«" 

DECRETO-LEI NO 1015 de 10.01.19 19: 

"Cria o Parque Nacional do Iguaçu, cuja área será 

fixada depois do indispensável reconhecimento e eg, 

tudo da região." 

DECRETO-LEI NO 6.506 de 14.05.1944; 

"Desapropria por utilidade pública, os lotes 114,1 

115 e 116, da Colônia São João para serem incorporados ao 

Parque, dependendo do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA". 

DECRETO-LEI NO 6.587 de 17.05.1944: 

"Incorporar ao Parque Nacional do Iguaçu, a área ' 

limitada pelo rio Iguaçu, rio Gonçalves Dias e Es

trada Velha". 
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Embora a citada legislação tenha reservado, criado, 

desapropriado e incorporado diversas áreas ao Parque Nacig, 

nal do Iguaçu, não foram procedidas as indenizações devddae, 

como tqmbám não houve qualquer estudo da região por meio 1 

de levantamento, medições ou demarcações das extensas ár^ 

as que passariam a constituir o "Parque". 

Grande parte da área, tida hoje como do Parque Ra

cional do Ignaçu, advém da concessão feita ao Engenheiro 1 

JOXO TEIXEIRA SOARES, pelo Decreto imperial n® 10.432 de 

09.11.1889, cujo assunto já tivemos cportunidade de focal^ 

zar no início d jste trabalho, e que vem complementar os ELQ 

tecedentes históricos relativos à esta gleba. 

Tais área estão parcialmente superpostas por títu

los do Estado, concedidos a São Paulo - Rio Grande e Matte 

& Lopes ou sucessores. 

Note-se todavia, que o seccionamento do 1 arque Na

cional do Iguaçu não foi provocado por posseiros, mas por 

venda de terras legalizadas, uma vez que o Governo Federal 

incorporando ao primitivo Parque a extensa área que ae es4 

tende até o rio Gonçalves Dias, não efetivou a desapropria 

ção da porção compreendida entre a denominada linha "Santa 

Maria" e o rio Represa Grande, no limite oeste do Imóvel ' 

"Silva Jardim" ce pnprledade do ex-IBRA. 

Assim, o problema com que se defronta o Governo, 1 

não se limita unicamente aos posseiros da região, aliás em 

número muito reduzido (cerca de 50) e sim, àqueles que pog, 

suem contrato de compra e venda e qz" _,ú.o residentes na á-

rea, cujo total ascende a casa dos trezentos (300). 

Dentre estes titulados, muitos desenvolvem atividji 

dea agrícolas das mais produtivas, possuindo ainda benfei

torias de grande valor. 

Raciocinando em termos de desapropriação de toda a 

área considerada "problema", e tomando por base o valor de 

CRS-100,00 (cem cruzeiros) para o hectare da terra nua, o 

montante das indenizações, incluindo benfeitorias, giraria 

em tomo de c?.*-3.cj0.000,00 (três milhões de cruzeiros). 
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NEa se tratando de 2ena prioritária, para fina de 

Reforma. Agrária, esaa desapropriação, eòmezite poderia veri^ 

ficar-ae nos têrmoa do parágrafo 22 do Arto 150 da Consti

tuição do Braail, isto é, mediante prévia e Justa indeniza 

ção em dinheiro. 

Entretanto, poder-ae-ia sugerir a inclusão em zona 

prioritária para àquele fim, a faixa considerada "problema" 

compreendida ao norte, pelo rio liquiri; a leste pelo rnerj^ 

diano de 53° 30' W CrW,; ao sul, pelo rio Iguaçu e a oes

te, pelo rio 1araná, perám somos forçados a reconhecer que, 

tal medida viria a agravar ainda mais a problemática sócio 

-econômica da região, pois o pagamento do valor da desa

propriação em títulos da dív da pública, redundaria no su

focamento dos pequenos proprietários radicados na ̂ rea, e 

cujos meios de subsistência, provém, via de régra, de suas 

atividades agrícolas ou agropecuárias. 

Por outro lado até que se efetivasse a desapropria 

ção, cujo curso é reconhecidamente moroso, a devastação do 

patrimônio vegetal passaria a desenvolver-se com intensid^ 

de muito maior, não só para a constituição de novas lavou

ras, como principalmente, para o lastreamento da matéria ' 

prima das seis (6) grandes serrarias que operam no local,' 

além de favorecer a incidência das intrusagens com tôdas ae 

suas fUnestas conseqüências. 

Assim, em face da complexidade do ar-janto, e tendo 

em vista o fato de ser paradoxal falar-se em desapropriação 

pela União, de áreas de terras situadas na faixa de front^ 

raa, por aeren as mesmaa, reconhecidamente de aeu domínio, 

reafirma-se a necessidade de sé condicionar os eatudoa relg 

tivos ao PARQUE '.NACIONAI DG IGUAÇU a um eatudo global de 

todoB os problemas atinentea à faixa de fionteiraa do Esta 

do do Paraná, incluaive as glebas situadas ao norte do Imó 

vel AKDRADA e ao sal da antiga estrada de Guarapuava no 1 

Imóvel SILVA JARDIM, estudo este que, em nosso entender, ' 

deverá estar afeto a um óraão 1:1 sto a ser criado, e que ' 

foi objeto de nossa explanação feita pessoalmente ao Sr 

Presidente do INCRA, por ocasião de nossa estada em Brt^ 

sília-DF. 
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BÍÕV.IG DE 1 H( RI5DADÉ'- 'OO'" 'EX—IBRA 

A N D R A D A  

Xrea : 123.579,28 ha 

Localização; Abrange os Municípios de Cascavel, Catanduvaa, 

Capitão Leônidas Marques e Matelândia. 

0 Estado do Paraná, no período 1950/60 batizou es

ta Gleba com o noce de "IIMHJRl" reloteando-a e concedendo 

direitos a terceiros, sem levar em conta as transcrições * 

realizadas, assim como, a existência de inúmeros posseiros. 

Êste Imóvel, possue atualmente uma área de 95.977 

ha e está dividido em quatorze (14) glebas, sendo que 

27.602,28 ha localizados em sua parte norte, estão encrava 

dos nos limites do i arque íTacional do I/ruacu. 

Existem no clcado Imóvel, três mil e trezentas e 

dezessete (3.317) posses assim distribuídas: 

Gleba 1 = 196; Gleba 2 = 240; Gleba 3 = 181; 

Gleba 4 = 97; Gleba 5 = 98; Gleba 6 = 136; 

GZeba 7 = 129; Gleba 8 = 524; Gleba 9 = 245} 

Gleba 10 = 399; Gleba 11 = 400; Gleba 12 = 262; 

Gleba 13 = 274; Gleba 14 = 136. 

6  I  L  V  A  J A R D I M  

Área : 51.546,06 ha excluindo-se os 25.000 ha ven 

didos à Firma Matte & Lopes Ltda. 

Localização t Abrange os Municípios de Medianeira, São 

Miguel do Iguaçu e Matelândia 

Os 25.OCO ha vendidos inicialmente pela KFSPRG, à 

firma Latte & Lopes, foram cedidos à Alonso Carvalho Braga, 

que por sua vez, vendeu 38,000 ha à Candido Muaetele, sendo 

que destes 38.000 ha, 10,000 encontram-se dentro da área * 

pertencente ao Imóvel SILVA JARDIM, 

X exemplo do que havia feito anteriormente com a 
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Gleba AH BRADA, o Estado t)a+i*na esta área oom o nome de 1 

"TÜCÜHDVl", retalhando-a e vendendo lotes a pessoas inte^ 

ramente estranhas à ati/idades agrícolas. 

G H 0 i; I M 

Irea : 71.528 ha 

Localização; Abrange os 1 unicíploa de São Jorge do 

Oeste e Dois Vizinhos, às margens do 

Bio Chopim, na foz com o Rio Iguaçu. 

Êste imóvel foi titulado pelo Estado à EPSPRG, con 

forme já tivemos ocasião de esclarecer. Da oua área total, 

16,000 alqueires foram desapropriados pela União e transfe 

ridos a Jurisdição administrativa do GETSOP. 

A área restante, isto I, cerca de 31,528 ha, cujas 

terras confinam com o "Imóvel OHOIINZHHO", c Governo do 

Estado titulou sob a denominação de "Colonia Fartura" supeg 

pondo a mesma, à inúmeras titulações feitas anteriormente' 

pela Superintendência das Empresas Incorporadas ao Fatrimo, 

nio da União, 

Como não podia deixas de acontecer, reeditou-se o 

mesmo quadro dominial das demais áreas, com o crescimento' 

incontido das disputas judiciais e até mesmo violentas, a-

tingindo uma situação tal, que o próprio Governo do Estado 

através do Conselho de Desapropriação e Colonização, e nos 

termos do Decreto 16.871 de 21.01.65, efetivou a desapro

priação da área conflagrada, tendo ainda ajuizado ação c; m 

petente no sentido de promover o cancelamento das transcr^ 

ções feitas, cujo processo ainda está em curso na Comarca' 

de Palmas - FR. 

C H O F I K Z I TT H O 

Area demarcada ; 471.307.798,42 m2 

Area de compensação: 19.869,401,58 m2 

Localização : Município de CHOFIM-FB, 

Êste Imóvel está superposto pelas Colônias Baia, 

Dória e Barra Grande, 

Tendo sido o referido Imóvel objeto da expedição de 
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um Título de revalidação pelo Governo do Paraná, a favor • 

da Estrada de Ferro São Paulo Klo Grande e, posteriormente 

transferido à BRAVIA00, esta última invadiu oom sua ooloni 

zação parte do Imóvel CHOIHÚ. ao qual, se sobrepunha a Co

lônia Fartura, que por sua vez se sobrepôs à Gleba 2 da OQ 

lônia oalmora» 

Acresce ainda, que parte da Colônia oalmora. sobr^ 

pôs-se a uma pequena zona da aludida área de compensação,1 

junto à margem direita do rio CHOIBl. 

Também pa^ e das Colônias, Baia, '-ória e Parra Qran 

de viriam a sobre uor-se às glebas, Salmora. ::So José e Ml-

rim. 

Pelo domínio destas terras, desencadeia-se uma das 

mais acirradas disputas judiciais em cuja demanda, defron

tam-se o Grupo Dalcanale ( BRAVIACO) Governo do Estado e 

seus titulados, e União Federal em nome da EFSPHG, 

A área total das Colônias Baia. Pária e Barra Gran 

de, perfaz 52.464 ha ultrapassando em 5.333,60 ha a área 1 

do Imóvel ÜIIG. irzilOíO. 

A área da Colônia Fartura, com as suas superpôs! -

ções, inclusive na área de compensação, atinge a 20.448,90 

ha, o que vem corresponder a uma área litigiosa de cerca de 

73.000 ha. 

Bn face desta situação e enquanlo o Poder «Judiciá 

rio define-se à base de avanços e recuos, e em alguns ca

sos não faz nem uma nem outra, simplesmente paraliza o an

damento dos processos, as vendas e transferências de pseu-

dos direitos continuam se processando, haja visto, que Injí 

meros casos, o mesmo comprador compra a mesma área dos do 

is grupos em litígio. 

Somando-se ainda a este quadro, as posses resultem 

tes de ocupação pura e simples, e as que se originam da 

compra de pseudos direitos de propriedade, de direitos pog 

sessórios ou simplesmente da intrusagem. 

P  I  E  1 1  £  0  -  ;  R  R  0  I  0  B O N I T O  e  R  I  0  D * A  R I : I A  

Xrea : 1.405,60 ha. - 7.150,73 ha. e 50.888,72 ha, 

respectivamente. 

Localização z Pertencem a Comarca de Guarapuava - PR. 
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Apesar de estarss. situadas fora da faixa de fron

teiras, estas Glebas aprcacntan antecedentes domlnlils se

melhantes aos dos demais Imóveis, pois, além de estarem 1-

gual-uente superpostas (embora em áreas reduzidas) existem 

alguns litígios judiciais acerca das verdadeiras orlgena 

de suas terras. 

Deve-se esclarecer entretanto, que as superposições 

Incidentes nestas áreas, decorreram de demarcatórlae e me

dições judiciais mal instruídas, pior Decididas e emplrlca_ 

mente executadas, não da» titulações feitas pelo Estado, 1 

fator este que vem ml Imizar as conseqüências advindas das 

demandas que se verificam naquelas regiões. 

No Imóvel Hl o D'Areia o MIHISTÊRIO DA AGRICULTORA.' 

instalou a Colônia Cruz Lachado. que ocupa a área de 

10.018.000 m , a qual também foi loteada pelas colonizado

ras que operavam na região, à exceção das glebas denomina 

das "Reservado do Salto Grande", também conhecida como "Ri 

nil" e "Reservado do 3altinho", com áreas respectivas de 

1.327.389 m2 e 1.060.612 m2. 

Nota-se entretanto, que os Imóveis ARROIO BONITO e 

rINHXO. apresentam uma cadeia de transcrição completa, a 

começar pela que se operou em nome da EFSPRG e 1 findar-se 

com a averbação feita à margem em nome do ex-IBHA, o mesmo 

não ocorrendo em relação ao Imóvel ARROIO BONITO, tendo em 

vista, que a sua transcrição especifica, uma área total de 

6.575,60 ha, e na realidade não foram deduzidas algumas ' 

das áreas alienadas pela EFSPRG anteriormente à sua incor

poração ao latrimonio Nacional. 

Com relação ao Imóvel EIO D'AB TA. o problema já 

é maior, pois, somente estão transcritas as Glebas "Reser

vado do Calto Grande" e "Reservado do Saltinho", com áreas 

respectivas de 132,73 ha e 106,06 ha. 

Tal transcrição foi efetuada com base na Escritura 

de Compra e Venda lavrada em 09.05.58, no 23S Ofício de Ng_ 

tas da Guanabara, 

A vista deste fato, urge profidências do INCRA no 

sentido de procurar constatar quais as razões que levaram' 

o ex-IBRA, a comprar uma área de 50,888,72 ha (área Rio D* 

Areia) e haver transcrito apenas 238,78 ha, cujo total, 
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oorreoponde a soma da:; áreas atinentes ao "Reservado do Sei 

to Grande" e"Reaervado do Santinho". 

GLEBA FLORES E OONOEICÃO 

Xrea : 36,300 ha 

LocalÍ2ação:Kunlcípio de Barracão (PR), sendo que ' 

uma parte dessas terras abrange os Muni

cípios de Santo Antônio do Sudoeste, Sal 

gado Filho e Dionisio Cerqueira, no Esta 

do de Santa Catarina. 

Esta Gleba pertenceu primitivamente a Antonio Joa 

quim Marquea, o qual na condição de posseiro transferiu ' 

seus direitos a Praucdovc Inácio de Araújo Pimpãot confor

me "Ciza" paga na Coletoria de Rendas do Lstado de São 1 

Paulo, em 02.09.1851. 

Ba 1867, •"-•'ranciaco ie Arau.io - inrão vendeu a Vicen 

te Antunes de Lara (por Escritura Pública de Compra e Ven

da). 

Falecendo Vicente Antunes de Lara, a Gleba foi /' 
fransferida a Antonio .Antunes Lara, conforme Formal de Par 
tilha datado de 19.03.1830. 

Os sucessores de Antônio ;intimes Lara, no ano de 

1922, outorgaram a José ̂ ilva de Carvalho por meio de proq^ 

ração, todos os poderes indispensáveis à legalização da ' 

aludida Gleba, seguindo-se então una verdadeira cadeia de' 

substabelecimentos, vindo terminar finalmente em Gilberto' 

de Araújo Santos. 

Êste último, em 1924 requereu ao Juizo Pederal(Se

ção do laraná) a demarcação judicial da referida Gleba. 

Beste mesmo ano, a EFSiRG ao constatar a demarcação 

proposta, solicitou fossem respeitadas suas divisas nos 

pontos onde foosem confinantes os requerentes. 

Em 1946, José Silva Carvalho após cancelar o subs

tabelecimento feito, transferiu seus direitos por escritx^ 

ra de cessão de direitos e ações, lavrada no 10 Notário da 

Cidade de Carazinhc. RS. à FIRMA BARIH AKNOKI & CIA. LTDA. 
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(hoje Colonizadora Madeireira Oeste Ltda.), oo quais, em 

seguida também foram transferidos a FIRMA INDUSTRIAL OOLO-

i:iZAIX3RA l.rr.QJII!. LTDA» conforme escritura passada na 01 dg^ 

de de Lrechim (RS), no 26 Tabelionato, às fls» 17/23 do Ll^ 

"vro 7, 

Esta última Firma, demarcou e dividiu a Gleba adqu^. 

rida em lotes agrícolas, cujas parcelas passaram / •' 

a ser vendidas não somente para os posseiros como também ' 

para quantos se interessassem, sendo que dentre estes últ:l 

mos, muitos ainda não conseguiram ocupar as terras adquir^ 

das uma vez que os 3.100 posseiros existentes na região 1 

não os permitem fazê-lo. 

Esta Firma atualmente se diz proprietária de direi_ 

to da referida Gleba, cujas origens na realidade remontam 

aos direitos possessórios do seu primitivo ocupante, Sr.' 

Antonio Joaouim i arques, 

X semelhança da grande maioria das terras situadas 

na faixa de fronteiras do Estado do Paraná, esta área apre, 

senta um quadro dominial sumamente confuso, cujas implica

ções têm geradoferaves problemas de ordem sócio-economicos' 

para a região, inclusive, com reflexos altamente negativos 

para a economia do Estado. 

FAZENDAS 3X0 DOMINGOS E ANDRADA - PIOÜIRI 

Área ; 605.049#045 m2 

Localização : Comarca de Cascavel - PR. 

PAZ i.-QA SÃO POLINDOE: 

Originou-se de compra efetuada por Domingos Bartha 

ao Estado do Paraná conforme título 72 de 16.02.1903. 

Oua área primitiva era de 320 , 39 3.4 7 2 m?, a qual • 

foi transferida a. Ooiauanhla Mercantil de Transportes, sueje 

ssora de Domingos 'arthe. 

Com a dissolução da aludida "Cia." em 22.12.1944,1 

aquela area foi adquirida por . olses l-Urlon. -i-edro lupion. 

I d.d Lupion e Joaquim ereira. cuja transcrição foi trang, 

crita em 13.12.48 no 5® Tabelionato de Curitiba. 
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Esta Sociedade com a modificação do Contrato Soci

al, paaoou a denominar-ee M. Lurion & Cia. Sociedade Comer 

ciai e Industrial» 

Finalmente em 1957, a Firma M. Luuion & Cia, alie

nou o total da Gleba, ou seja, 320.393.472 m , à Industri

al Madeireira do laraná Ltda. em cuja propriedade perikano-

ce at% o momento. 

FAZENDA ANDRADA F I O U  I  H  í  

Teve sua origem através de compra feita por Domin

gos Barthe ao Betado do Paraná, conforme títulos expedidos 

sob nflfl 158 e 159 em data de 23.08.1905. 

0 total da área adquirida por Domingos Barthe, era 

de 311.612.360 m\ porém, com a adjudicação de 26.956,785' 

m'' feita ao Estado do Xaraná, remanesceu a seu favor um /' 

saldo de 284.655,57 m2. 

lia 22.12.1944, a área restante foi transferida à 1 

Sociedade Mercantil e de Transportes S/A.. a qual transfe

riu à Firma Moisés lurdon & Cia, que por sua vez em 17*09. 

1957, transferiu à Industrial Madeireira do Paraná Ltda. 

Nestas Glebas não existem litígios, quer juAlclals 

quer pessoais, tendo em vista que, além de não haver super 

•posição de títulos, após a compra feita pela Industrial Ma 

deireira do Paraná Ltda.. foram tomadas várias medidas com 

o objetivo de corrigir as distorções e abolir os problemas 

existentes, razão porquê, julgamos ser uma das poucas áre

as do Estado, que esteja em condições de ser ratificada pe. 

lo INCHA obedecidas R legislação e normas vigentes. 

FAIXA DE FXONTEIIUÜ DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Embora esteja jurisdicionada ao DFZ-01, pouco ou ' 

quase nada se fez de concreto nesta região, uma vez que,Sn, 

te DISTRITO não posmie estrutura suficiente para fazer fr% 

te ao volume e a complexidade da problemática fundiária do 

extremo oeste catarinense. 

Somente os problemas concernentes ao Estado do Pa

raná, seriam suficientes para absorver a capacidade opera* 

clonal de uma máquina administrativa com estrutura algumas 

vezes maior que a deste DFZ-01. 
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Dentre as regiões que apresentam grave tensão soei 

alf dentanv-Tí-ee os líunlcípieú de MONDAI e DESCANSO, local 1 

eadoa no extremo oeste, quase na divisa com a Argentina, 1 

com área total de 583,021.842 m2. 

Grande parte desta área, em decorrência de litígi

os judiciais, foi adjudicada à Firma "BARTH ANNONI & CIA", 

sucedida pela Colonizadora Madeiras Oeste Itda. 

Nesta ocasião surgiu um fato novo, que veio contur 

bar os legítimos direitos da Colonizadora Madeiras Oettte • 

Itda. pois, embora a adjudicação sobrecit^da tenha qiài 1 

confirmada pela Superintendência das Empresas Incorporadas 

ao Patrimônio Nacional, ao ser outorgada a escritura cor

respondente, a "Superintendência" omitiu a ressalva concer 

nente à uma área de 12.000 ha e que pe relacionava com a 

referida adjudicação judiciária. 

Desta maneira passou a existir uma duplicidade de 

títulos para a mesma área, ou seja: àquela que se originou 

da sentença da adjudicação a favor da Colonizadora Madeiras 

Oeste Ltda. e a que decorreu da alienação feita à Bnprêsa* 

"Chapecó" - Peperi Ltda", pela S.E.I.P.N. 

Na área em conflito residem atualmente trezentas e 

trinta e sete (337) famílias das quais» 

- duzentas e trinta e oito (238) adquiriram seus ' 

títulos de BARIH ANNONI & CIA, hoje "Colonizado

ra Madeiras Oeste Ltda."; 

- noventa e nove (99) são titulados pela "Madeirei 

ra Chapecó - Peperi Ltda." 

Sabe-se todavia, que os compradores da "BAETH ANNO 

NI & CIA". (Hoje, Colonização e Madeiras Oeste Ltda.) enca 

minharam por intermédio do Presidente do IRASC, iraa peti

ção ao Superintendente das Empresas Incorporadas ao Patri

mônio Nacional para que este fizesse constar da escritura' 

celebrada com a "Madeiras Chapecó - Peperi Ltda"., a res

salva decorrente da supracitada adjudicação judiciária,cuja 

iniciativa, deu origem a um processo judicial, que ora se' 

encontra para julgamento no S.I.F, 

No curso dos acontecimentos duas coisas poderá 00% 

ren 
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1)- prevalecendo a eltuaçSo atual, Isto 4, reconhecida 

como proprietária a "Firma Madeiaeira Chapecó - Pe 

perí Ltda.", aliás, o que já se verificou em razão 

da Sentença proferida pelo Juizo de Direito da Co

marca de Mondai, e confirmada pelo Tribunal de Ju& 

tiça do Estado de 5ta. Catarina; os adquirentes doa 

seus títulos, em número de noventa e nove (99), 8& 

riam considerados ocupantes legais das terras, ao 

passo que, as demais famílias (238) cujos títulos' 

lhes foram outorgados pela Colo.nlaadora Ladeiras ' 

Oeste ltda. (ex - Barth Annoni & Cia.), teriam as 

suas ocupações consideradas ilegais, e uma vez cum 

prida a Decisão do S.T.F. com a sua consequentô 1 

execução vir-se-iam inapelàvelmente despejadas; 

2)- uaso ocorra o inverso, o que nos parece bem mais 1 

difícil, a situação apreeentar-se-á da seguinte ma 

neirat 

a)- duzentas e trinta e oito (238) famílias esta

rão ocupando ao terras regularmente, como com 

pradorea da "Colonizadora Madeires Oeste Ltda" 

( ex-BARTII ANNONI & CIA.); 

b)- noventa e nove (99) famílias, as estarão 001¾¾ 

do irregularmente, oomo compradores da "Madei

reira Chapecó « Peperi Ltda," 

Ante o exposto, forçoso é reconhecer que o feito a 

ser julgado elo u.T.F. reveste-se de aspectos de grave 1¾ 

portância para o equacionamento doa problemas que dizem ' 

respeito àquelas áreas, pois, qualquer que seja o seu re

sultado, trará inexoravelmente conseqüências desastrosas 1 

para uma das partes litigantes, o que, virá agravar ainda 

mais o panorama sócio-econômico da região. 

Concluindo, somos de opinião que a solução mais vi 

ável para casos desta natureza, seria a medida expropriat^ 

ria, arcando o INCRA, com todo o ônus dela decorrente. 

ALGUNS ASiECTOS ACEhuA ^A SITUAÇÃO JURÍDICA DESTAS TERRAS: 

Pode-se afirmar, que a grosso modo, 40^6 da titula

ção feita na F.F. do Estado, constitue-se em títulos pro

visórios expedidos pelas ez-Colônias - Militares,ou dêetee 

são oriundos* 
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Aa demais, dlvidem-se entre títulos crioulos ou dê_ 

les originados, cartas de adjudicação, declaratórias de 1 

usuuaplão, formal de partilha, e finalmente, títulos expe

didos pelo E&tado, pelo seu órgão competente, o IRASC. 

Ressalta-se ainda, que a par com esta mixórdia do

minial, acresce a circunstância de que, com relação as ti 

tulações feitas pelas ex-Colônias Militares, o Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, manifestou- se quanto a legalida 

de e posição dos títulos provisórios, concluindo, serem ca 

duo os e destituídos de qualquer eficácia jurídica, assim ' 

como, as escrituras originadas dos meamos. (Acórdão 3.512 

de 17.12.53). 

Aquela Corte fundamenta a sua Decisão, no fato de 

que, a transferência de propriedade somente se operaria ' 

com a revalidação das concessões mediante a expedição doe 

títulos definitivos, não pelos Direitos das Colônias,e sim 

pelo Ministro da Guerra, após o cumprimento pelo conceesio 

nário de uma série de exigências estipuladas ncs Decretos: 

2.502 de 16.11.1859, 733 de 21.12.1900, 4.662 de 12.11.909, 

e posteriormente confirmadas pelas leis 1.511 de 26.10.925 

e 1.575 de 06.09.1927. 

Assim, de conformidade com a Lei 1.575 de 06.09.27, 

os títulos provisórios, quando não confirmados pelo Minis

tério da Guerra, deveriam sê-lo pelo Govêrro do Estado de 

Santa Catarina, até a data de 31.12,19 27, cuja revalidação 

seria efetuada na forma da legislação anterior com a expe

dição dos títulos definitivos, uma vez cumpridas as exigsn 

cias estabelecidas. 

Comprovado em tempo hábil o não cumprimento das o-

brigações contidas na legislação específica, e referendada 

posteriormente pelo Acórdão 3.512/53 do T.J.S.C., o Govêr-

no do Estado considerava estes títulos em comisso, cance -

lande não somente as titulações provisórias, como ainda, 1 

tomava nula, tôda a cadeia de transmissões originadas das 

mesmas, fazendo constar a ressalva de que, a ninguém é lí

cito transferir direitos que não os posnie. 

Sn contrapartida, em algumas áreas cujas titulações 

haviam sido canceladas, o IRASC em nome do próprio Estado, 

indiscriminadamente e sem qualquer controle de seus próprias 
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atoe, redistribuía ae msssiaB por vezee, aos príprioe Infll-

víauos cujos títulos acabaTtiE de eer oanoelados, e em ou

tras ocasiões sobrepunham para a mesma área, dois (2) e as 

vezes três (3) títulos em nomes de pessoas diferentes. 

Kereoe comentário à parte, a esdrúxula sistemática 

adotada na concessão doa chamados "títulos crioulos", a 

qual, "ousamos" descrever; 

- Duas ou mais pesaoas comparecem aos Cartórios de 

Notas, e um dos presentes se diz proprietário de uma detej: 

minada área de terras, cujas; situação, metragens, oonfroji 

taçoea, preço de aquisição e demais características, são 

relatádas ao Cartorário. 

- Após a "lavratura verbal" da esctfitura, é sollcjl, 

tada uma certidão de inteiro teor pelo seu pseudo proprie

tário, e em seguida o "Título" I levado ao Cartório de Im& 

veie para registro, efetivando-se novas transmissões com * 

suap respectivas transcrições, nas quais criminosamente, * 

omite-se a verdadeira origem do título, constando apenas o 

nO do registro da última transcrição. 

De modo semelhante, porém, adaptado às caracterís

ticas da nova situação, eram também requeridas as Carta» • 

de Adjudicação, as quais, proliferaram de tal maneira que 

acabaram caindo na incredulidade geral, gerando um lastlmá, 

vel desprestígio para a Justiça regional. Nesta prática 11̂  

cita, até mesmo as partilhas Judiciais eram validadas, a 

vista e na forma destes supostos direitos de propriedade. 

Diante de tal situação, os requerentes de terras 1 

devolutas que a mais de dez (10) anos esperam solução para 

as suas reivindicações, abandonam os seus pedidos de con

cessão e ingressam em Juízo com a competente Ação de Ueuca 

pião, cujas terras, após serem legalizadas, são dividida»' 

com os advogados que patrocinam as suas respectivas oaueae. 

Diste descalabro generalizado, ocorrem ainda hoje, 

sérias consequências de ordem social, política, administrai 

tiva e econômica, tendo em vista que, com a aguda tensão ' 

social advinha deste "status que", a política local, se 

faz a base de interesses escusos e mesquinhos, que: giram e 

vicejam quase sempre em torno do desalento e desespero da 

população daquela região. 



Verlfloa-ee ainda deata instabilidade, a oonsoien^L 

»RÇfSo i*.o desamparo por parte das autoridades, daí, as in-

oeseantes ondas de intrusagens de toda ordem e a recusa ka 

convocações para fins de recolhimento dos tributos e taaae 

devidos aos Municípios e ao ex-IBHA, originando-se de tal* 

medida, a pauperlzação cada vez maior das Municipalidades. 

Oa próprios titulados, em face da incredulidade no 

valor legal dos títuloa como instrumentos de ordem Jurídi

ca e social, e ao mesmo tempo temerosos de consequências ' 

futuras, aguardam o processo expropriatório, tratando por 

vezes de abreviá-lo, lançando mão de diversos ardis, incly, 

sàve, com despejos judiciais e em muitos casos até violen

tos. 

Pelos motivos expostos, achamos quase impossível ' 

reconstituir-se o direito de propriedade sobre a maioria • 

dacuelas áreas, entendendo por outro lado, que a medida ejc 

propriatória não seria a terapêutica condizente com a rea

lidade regional, por considerarmos esta solução remédio h£ 

róico, cuja aplicação somente deveria ser admiâida nas si

tuações realmente excepcionais. 

Assim, considerando que o multo que foi dito, tor

na-se pouco em razão daquilo que se poderia dizer acerca • 

desta região, alertamos mais uma vez para a necessidade de 

se proceder um estudo mais aprofundado sobre a situação 1 

fundiária da faixa de fronteiras no Estado de Santa Catar^ 

na. 

OONüIDEHACDRl FINAIS (Pasos inusitados)< 

1. Pela Portaria n9 86 de 16.08.68, baixada pela ID~ 

terventorla do ex-IBHA, o DF foi autorizado a promover em 

colaboração com a P.J# as medidas necessárias K desapropr^ 

ação amigável da Gleba "Londoeste". fixando ainda o valor 

global da transação em CR$ 440.000,00 (quatrocentos e qua

renta mil cruzeiros), sendo que, 50^ seria pago à vista e 

o restante em títulos de dívida agrária resgatáveis no prg, 

zo de cinco (5) anos. 

Pela Portaria ne 278 de 20.09.68, a mesma Ihtervefl 

teria inopinadamente revogou a Portaria nc 86 de 16.08.68, 



nada aale fazendo de concreto com relação àquela região. 

2* A grande maioria doa requerentes do S.P.U, apóe a 

obtenção dae "licenças de ocupação" tranecrevem-OBB 

noa Cartórios de Imóvel a a em quaisquer impedimen

tos e processam a venda dos seus direitos, indiecr^ 

mlnadamente e a preços extorsivos. 

3. As Colonizadoras que operam nestas áreas anunciam1 

e vendem publicamente lotes inferiores aos Modulo* 

cujos documentos de venda, são em alguns casos ' 

transcritos normalmente, e em outros, são pelos * 

mesmos Cartorários recusados terminantemente. 

4. Existem casos em que crianças de até três (3) anos 

de idade requerem áreas de terras ao Estado e cujas 

petições trazem suas respectivas firmas "devidamen 

te" reconhecidas em Cartório. 

5. As desocupações das terras verificam-se quase que 

infalivelmente sem ordem judicial, e da maneira ' 

mais violenta e desumana, sendo para tanto, utili

zados os serviços de jagunços à saldo doe proprie

tários ou de policiais em férias, e em alguns oasoe 

até mesmo fardados e no exercício de suas funçõee. 

6. Ilá situações em que a mesma área está registrada ' 

no Cartório de Imóveis em nome de três (3) donos ' 

diferentes além do registro em nome do posseiro. 

7. Inúmeras são as Colonizadoras que se constituem p^ 

la reunião de diversos requerentes de terras, ae 

quais, uma vez em funcionamento passam a por em 1 

prática uma série de ardis, visando unicamente lue 

eros fáceis e espúrios. 

8. Outras Colonizadoras ao procederem ae medições, ao 

invés de obedecerem os marcos divisórios, passam a 

obedecer a linha de exploração, originando-se dal' 

várias superposições de títulos. 

9. Ocorrem comum ente vendas de terras por melo de 

tratos particulares, cujos decomentos são eivad»;' 

de cláusulas restritivas, sendo Inapelàvelmente a-

nulados na primeira falta do comprador. 
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10. Qn Outros casos, o mesmo colono paga o mesmo lote' 

à dois, três, e as vezes quatro proprietários dlfe 

rentes. 

11. Existem casos em que àquele que detám a licença de 

ocupação fornecida pelo SPÜ não mantém a posse da 

terra, porém quaee que Invariavelmente a Justiça se 

define a seu favor. 

12. Constantemente comparecem ao DPZ-01, colonos que 

vsm noa consultar ee devem pagar as terras adquiri 

das, ao titulado pelo Eatado ou ao requerente do 

SRJ. 

13« Oasos Inacreditáveis são os que concernem aos de^ 

pejos judiciais de posseiros que mantém suas pceâee 

(de boa fé) há mala de vinte (20) anos, e são desa 

lojadoB de suas terras sem direito à quaisquer In

denizações (inclusive benfeitorias) beneficiando-

se com tal medida o titulado (do asfalto) que na 

maioria das vezea nao sabe sequer onde ficam as su 

as terras. 

14. No "affalre" Governo Lunion versus Cofres Públicos. 

muito Aá que falar, podendo-se citar a título de 

ilustração um único caso, qual sejaz- amigos do Sr 

Lupion premidos por dificuldades financeiras consg, 

guiram a curto prazo ser titulados pelo Governo do 

Estado em grandes áreas, as qu^ls, em seguida fo

ram hipotecadas ao Banco do Estado, ocasião em que 

foram levantadas somas consideráveis em dinheiro. 

Gomo não podia deixar de ocorrer, porquê tam

bém outro não era o objetivo, vencido o prazo para 

o levantamento da hipoteca os mutuários não efetua 

ram o pagamento devido, o que, velo resultar em 

grave ônus para o Banco e via de conseqtloncla para 

0 próprio Erário Estadual. 

C! 0 T, G L U 3 0 E 3 

1 or tudo que foi explanado, e tendo em vista a ' 

identidade dos problemas fundiários existentes na faixa de 

fronteiras do Estado do laraná com os do Estado de Sta. 0& 

tarina, reafirmamos como solução ideal, a necessidade da 

criação por Decreto executivo, de um drgão Meto composto' 
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de elementos do INOHA, doa Governos dos Estados do Paraná1 

e de Stc.. Catarina, e oca o x-eupaldo do Conselho de Segu

rança Nacional, cabendo ao INCRA a responsabilidade da sua 

estruturação administrativa e a execução doa seus serviços, 

sendo que esta última, ficaria afeta ao DFZ-01, o qual,oca 

taria necessariamente com o apoio e a cooperação do DOTO e 

do IftASO. 

Finalizando, esperamos que o relato dos fatos, ve

nham a permitir uma compreensão nítida do volume e da conv-

plexidade doe problemas enfocados, cujas soluções, devem 1 

merecer caráter prioritário em r»;ião das suas graves ImpljL 

cações. 

Ê o relatório. 

Cascavel, IR, 30 de Outubro de 1970 

JUAREZ COSTA DE ALBUQUERQUE 

GEL. R/l - CHEFE DO DFZ-01 

JCA/CSC/nlk-af-eb.-




