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Januaria, 07 de aqosto de 2013.

Senhor Jose Moretshon,

Conforme combinado, estou anexando as pecas

principais da acao possess6ria contra os invasores no ana de 2010, onde

conseguimos liminar contra os mesmos, encontrando 0 processo em

andamento na Vara de Conflitos Agrarios, em 8elo Horizonte.

Em 2012 ocorreu nova invasao, iniciada com vinte e

cinco familias mas 0 lider afirmou aos policiais que foram constatar a invasao

ante a denuncia de funcionaria da empresa CIA. AGRiCOLA SANTO

ANTONIO, que posteriormente viriam mais vinte e cinco familias para ocupar

as terras.

Para ingressar com acao contra os novos invasores,

preciso de uma procuracao sua em nome da massa falida com comprovacao

de ser 0 representante legal da mesma.

Qualquer duvida, basta telefonar-me.
Saudacoes,

Rua Padre Henrique nO161, centro - CEP: 39480-000 - Januaria - MG - Telefax(38) 3621.1801
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ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA

DESMATE ILEGAL. COMPARECEMOS NO LOCAL DESTA OCORRENCIA ,JUNTAMENTE COM: 0
KUNRLUU AQUINO DE Llt~ E A TESTEMUNHA SR. DERALDO FERREIRA DOS SANTOS QUALIFICADOS NESTE BO, SENDO QUE NO

DA PISCALIZACAO POI CONSTATADO UM ACAMPAMENTO COM 25 (VINTE E CINCO) BARRACOS DE LONA EM UMA AREA
o (OITOCENTOS METROS QUADRADOS) DESCOBER'l'ODE VEGETACAO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO SAO FRANCISCO AREA

IDERADA DE PRESERVACAO PERMANENTE. SEGUNDO nECLARACAO DO SOLICITANTE SR.RONALDO AQUINO DE LIMA A AREA QUE
SENDO INVADIDA PERTENCE A CIA AGRICOLA SANTO ANTONIO 0 QUAL E FUNCIONARIo.. EM CONTATO CO(~ 0 SR. ROBSOM

DE SOUZA DECLAROU SER 0 LIDER OA ASSOCIACAO CAPAO REDONDO DECLAROU QUE 8STA COM 0 OBJETIVO--OE:INVAOIR
I~~~:::':;::·, ... "fALQUEIRES-·PAR:A··PRoi:iuCAO--AGRICOEA;--NO'MOMENTiY15AF-nI6ALIZACAO FOI CONSTATADO PELA PATRULHA 25

) FAMILIA$ E PE[,1\TNFORMACAO DO LIDER SAO 50 (CINQUENTA ) FAMILIAS .NO ..MOMEN'i'O· ..i5A....F'"fSCALt"ZA-CAOFOI
1.........IT....O....._UMA-!i<·.."R···!E'~UN~'X.'iAO'''C~AS FAMILIAS QUE "ENGONTRAV.i\M--:NO MOMENTO" B.i'.FnCltt:rzJ>;CKcr;"PORAM ORIENTADOS QUANTO A INVASAO

'TERRA E A QUESTAO DO DESMATE E INTERVENSAO EM AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE.

DIGI'rADOR: PMl14B261 G£l{ADO POi{; PMl148261

14/07/2012 14,56

•



OA SILVA

IND MAT

2012-001442301-001 para
animais, substancias e/ ou documentos

SANTO ANTONIO FAZENOA ITAPlRACA8A

DESCRICAO OA ~CAO

XXXXXX

REPRESST.VA

I FIM OA OCORReNCIA: 0 RESTANTE OA pAGlNA OEVE SER INUTILIZAOO .
L__. ~--------------------------------------------------~

DIGITADOR: PMlJ402('1 GERl\OO POR; ,PMl148261

14/07/2012 14: 56
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MANOEL JOSE DE MATTOS LIMA

ADVOGADO
JANUARIA MINAS GERAIS

Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da Vara Civel

CIA. AGRiCOLA SANTO ANTONIO, empresa inscrita no
CNPJ sob 0 nO20.564.290/0001-03, com sede neste Municipio na Rodovia
135: Km 208, zona rural, por seus procuradores, os advogados que esta
subscrevem (outorgas inclusas), vern perante V. Exa. aforar a presente AcAo
DE INTERDITO PROIBIT6RIO contra FAUSTINO LIMA DOS REIS, brasileiro,
casado, lavrador, filho de Manoel Jose dos Reis e Santa Lima dos Reis,
nascido em 02109/1954, residente na rua Santos Dumont, 506, bairro Nova
Era, na cidade de Pedras de Maria da CruzIMG, SEBASTIAo FERREIRA DA
SILVA, brasileiro, amasiado, lavrador, filho de Alfredo Ferreira de Souza e
Domingas Ferreira da Silva, nascido em 20/091954, portador do RG-MG-
12671.957, residente na rua Aureliano Gon~lves Siqueira, sIn, na cidade de
Pedras de Maria da CruZ/MG, DILSON DE SOUZA AGUIAR, brasileiro,
casado, lavrador, tilho de Jose de Souza Aguiar e Jovina Rodrigues Aguiar,
nascido em 10/08/1956, portador do RG: 12391356, residente na rua Jose
Rodrigues de Almeida, 208, centro, na cidade de Pedras de Maria da CruZ/MG,
JOSE DOMINGOS RODRIGUES SIQUEIRA, brasileiro, casado, Javrador,filho
de Joaquim Rodrigues Siqueira e Emidia Pereira da Rocha, nascido em
25/08/1963, portador do RG: MG-111.62705, residente na rua Francisco
Brandao, 626, centro, em Pedras de Maria da CruZ/MG, JUAREZ BENTO,
brasileiro, casado, lavrador, filho de Geraldo Bento e Eugenia de Souza Freire,
nascido em 08/09/1962, inscrito no CPF sob 0 n. 849.731.296-15, residente na
rua Francisco Brandao, 26, Vila Maria, na cidade de Pedras de Maria
daCruZ/MG, ANTONIO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, filho de Honorato
Ribeiro da Silva e Presilina Gomes de Souza, brasileiro, estado civil ignorado,
lavrador, nascido em 04/10/1965, portador do RG: MG-15.415.727, residente
na rua Jose ~odfjgue~u:Je..Alrnejda>',:-:1D5:'(~q,entro,na cidade de Pedras de Maria ,j,"

da Cruz/MG, VALMIR MENDES DA SILVA, conhecido como "Valmir Cigano",
brasileiro, amasiado, estado civil e profissao ignorados, Filho de Valdiria
Mendes da Silva, nascido em 07/08/1970, portador do RG: MG-7497057,
residente na rua Topazio, 201, Vila Maria, na cidade de Pedras de Maria da
CruZ/MG, JOSUE DE SOUZA AGUIAR, brasileiro, casado, lavrador, filho de
Jose de Souza Aguiar e Jovina Rodrigues Aguiar, nascido em 1211011965,
portador do RG: MG-13697.387, residente na rua Peruaeu, sIn, centro, na

Insc. OAB. -MG N° 16.116 CIC. N° 072664996-15 gI
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cidade de Pedras de Maria da CruZ/MG, DEUZALINO SOUZA SILVA,
brasileiro, amasiado, lavrador, filho de Albano Jose da Silva e Rozalina de
Souza Silva, nascido em 23/09/1969, portador do RG:MG-5880159, residente
na rua Peruaeu, sin, centro, na cidade de Pedras de Maria da Cruz/MG, JOAO
PEREIRA DE SOUZA, vulgo "Joao Pulga" ou "JoAo Mentira", brasileiro, estado
civil ignorado, lavrador, filho de Jose Pereira da Silva e Maria de Souza Silva,
nascido em 2211211949, portador do RG:MG-15.415.029, residente na rua
Francisco BrandAo, 483, centro na cidade de Pedras de Maria da CruzIMG,

"CARMELITA BARBOSA DE SOUZA, brasileira, casada, comerciante, filha de
Aureliano Francisco Barbosa e Luiza Soares de Moura, nascida em
22/12/1949, portadora do RG: M- 9.235.663, residente na rua Francisco
BrandAo, 495, centro na cidade de Pedras de Maria da CruzIMG, JOSE DE
DEUS TEIXEIRA DA SILVA, vulgo "Ze de Arnaldo", brasileiro, estado civil
ignorado, lavrador, filho de Arnaldo Teixeira da Silva e Aureliana S. Freire,
residente na rua Perda de Baixo, 26, Vila Maria, na cidade de Pedras de Maria
da Cruz/MG, ITADEU MENDES CORREIA, conhecido como Tadeu, brasileiro,
estado civil ignorado, lavrador, filho de Vicente Correia da Brito e Maria
Mendes Rodrigues, natural de LontralMG, residente na rua da Mangueira, 314,
na cidade de Pedras de Maria da CruzIMG, CLAUDINOR PEREIRA DA
SILVA, conhecido como "Seu NO", brasileiro, estado civil ignorado, lavrador,
filho de Joao Pereira e Maria Alves da Silva, residente na rua da Mangueira,
314, na cidade de Pedras de Maria da CruzlMG, VALDECIR MENDES DOS
REIS, vulgo "Salgadinho", brasileiro, estado civil ignorado, lavrador, filho de
Jose Mendes dos Reis e Luisa Barbosa dos Reis, residente na rua Sardonio,
sIn, Vila M~ria, na cidade de Pedras de Maria da CruzIMG, DERALDO SOUZA
AGUIAR, vulgo "06 de Maria Gaia", brasileiro, estado civil ignorado, lavrador,
filho de Jose Souza Aguiar e Maria Rodrigues Gaia, residente na avoBrigadeiro
Eduardo Gomes, 458, na cidade de Pedras de Maria da CruzIMG, MANOEL
CAETANO DA SILVA, brasileiro, estado civil".ignorado, lavrador, residente na
avo Montes Claros, 20, centro, na cidade de Pedras de' Maria da CruzIMG,
VALDIR FERREIRA DA SILVA, brasileiro, estado civil ignorado, lavrador, filho
de Joaquim Pereira da Silva e Rosalina Ferreira da Silva, residente na rua
Sardonio, 53, Vila Maria na cidade de Pedras de Maria da Cruz/MG,
VALFRIDE MENDES OLIVEIRA, vulgo "Cido", brasileiro, estado civil ignorado,
lavrador, filho de Basnio Oliveira e Luiza Francisca Mendes, natural de sao
JoAo da Ponte, residente na rua Francisco Brandao, 170, na cidade de Pedras
de Maria da CruzlMG, EVANDRO GONCALVES FERREIRA, vulgo "Vand0",
brasileiro, estado civil ignorado, lavrador, filho de Laercio Gonyalves Ferreira e
e Cleuza Costa Campos, natural de Januana, residente na rua Henrique Oliva,

.~';-'::;' ·d.:;~·1". ,y""'.,._"'" 536, centro, na cidade de Pedfas'(j&-""Marja'~'ds:;CruzIMG,f.£LEUZACOSTA
CAMPOS, conhecida como "D. Creuza", brasileira, estado civil ignorado,
lavradora, residente na rua Henrique Oliva, 536, na cidade de Pedras de Maria
da CruzIMG, JOAQUIM DE TAL, vulgo -Dilson", brasileiro, estado civil
ignorado, lavrador, residente na Rua Pedra de Baixo, 156, Vila Maria. na
cidade de Pedras de Maria da CruzIMG, MARIA LUCIA DOS SANTOS
SOUZA, brasileira, estado civil ignorado. filha de Jose Neves dos Santos e
Otacilia Laura dos Santos, inscrita no CPF sob 0 n. 055.546.066-38, residente

Insc. O.A.B. ·MG N° 16.116 CIC. N° 072664996-15
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na IIha "lIhote", na cidade de Pedras de Maria da CruzIMG, ZEZlNHO DO
TOPA TUDO, brasileiro, estado civil ignorado, lavrador, residente na Rua
Senhorinha do Carmo, 152, na cidade de Pedras de Maria da Cruz/MG, mais
as pessoas encontradas ocupando a area objeto da ayao, cujas qualifica¢es
deverao ser levantadas na vistoria ou levantamento, requeridos como tutela
antecipada, sob pena de serem expulsas da mesma, pessoas ali presentes,
alem das realmente identificadas, e 0 faz pelos motivos seguintes:

PRE LIM I N ARM E N T E:

DO DOMiNIO PARTICULAR LlMITADO

E

DA RESPONSABILIDADE DO PARTICULAR NA AREA

DE PRESERVACAO PERMANENTE

Cedi~ em direito, unanime na doutrina e consagrada na
jurisprucencia a restrie;aoque se faz ao direito de propriedade na instjtui~o
das APP'S ( Areas de Preserva~io Pennanente).

Todavia, ao lado da verdadeira discricionariedade que Ihes
serve de " justificativa " indiscutivel, alem de restringir 0 direito do proprietario
sobre 0 que e seu, ainda the deixa obriga~Oes a serem observadas,
respeitadas e cumpridas coercitiva e gratuitamente, para manutencao,
conservacao, fiscalizayao e defesa, sob pena de responder civil e
criminalmente, caso seja a APP agredida, com consequencla sobre 0 meio
ambiente, por desidia dele particular.

Esta transferencia unilateral de responsabilidade, ou, pelo
menos, de extensao de obriga~o do Poder Publico ao particular restringido
em seu direito de propriedade, leva, por vezes, ao conflito, quando nio ao
CONFRONTO, entre estes proprietaries parcialmente despojados em seus
direitos e pessoas outras que tentam transgredir as restri9)es inerentes a
institui~o administrativa das Areas de Preserva~o Permanente.

:f",;~":;.,,..'''i.,<,..•~,.. ~:,'J;O:·:.::';;··:0:;,~t···'f:"'.i-! •. '"?!''''' ,;t;"it, Lamentavelmente, esta e ~~4rjste,,,{~lid~·t::~, d.o.'.J;U9~\
concreto que fez nascer a presente a~o possess6ria. _-- ...' ,

Desde os idos de 08/1111932, quando julgada a Ayao de
Divisao Judicial da Fazenda Gerat ITAPIRACABA, os quinhOes foram
lan~dos, respectiva e particularmente a todos aqueles que se habilitaram no
processo divis6rio, do Cart6rio do 2° Oficio da Comarca.

Insc. O.A.B. ·MG N° 16.116 CIC. N° 012664996-15
Rua Padre Henrique, 161 • Telefax: (38) 3621-1801 - CEP. 39480-000
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Numa cadeia imobiliaria regressiva, partindo da atualidade
registral aos pagamentos dos quinhoes que hoje, conjuntamente, formam e
totalizam, em areas ou glebas interligadas, os 5.062.70 ha. (cinco mil,
sessenta e dois ares e setenta hectares) de terras nesta mesmissima Fazenda
GeraIITAPIRACABA, localizada, AO LESTE, na margem esquerda do Rio Sao
Francisco, pertencentes, embora com a restri~io ja mencionada, A AUTORA.

Vale dizer, ou melhor, afirmar, que embora reconhecendo
como valida e legalmente perfeita a instituic;ao da A.rea de Preserva~io
Permanente, por se tratar de ate legal administrativo sobre margem de Rio
navegavel e que banha mais de urn Estado, tal restri«;aocria um fato entre a
proprietaria (autora) e 0 poder publico, gerando obriga~o aquela, " erigida "
a uma fiscal e defensora do respeito a urna area que foi despojada do seu
patrimOnioparticular.

Esta colocacao prellminar tem 0 condao de explicar a
legitimidade quando nAo a obriga~o da autora,assim como de todos, em
defender 0 maio amblente.

As invasOes perpetradas pelos famigerados e
devastadores VAZANTEIROS, colocaram a ora autora em estado de alerta em
sua fun~io coercitivamente " DELEGADA" J de fiscal do Poder Publico, sob a
arneaca de responder civil e criminalmente por desidia na defesa das
determinac;Oeslegais e administrativas do Estado, quando da instituic;ao da
Area de Preserva~o Permanente nas terras dela Autora, partindo da
margem esquerda do Rio Sao Francisco.

Por isto mesmo que, precatando-se para nao responder
civil e criminalmente por agressoes dos reus sobre a floresta, mata ciliar, ou
vegetac;ao, destruidas pelos " INTOCAvEIS VAZANTEIROS", a autora
cuidou, de imediato, de representar junto a Policia Florestal ( Boletins de
Ocorrincias juntos), denencla ao Ministerio Publico Ambiental, dirigida a
Promotora ANA ELOiSA MARCONDES ( c6pia Com recibo acostada) e, por
ultimo, representacao ao Dr. Delegado Regional da Policia Civil, instaurando-
se 0 competente Inquerito Policial para apurayao dos fatos denunciados e
indiciamento dos responsaveis pelos crimes ambientais e remessa dos autos a
Autoridade Judicial competente.

Todavia, os reus, alem do desrespeito as
~:lt!stri¢Oes'>G:inereme$,~·"ta~'~-Areade Preserv~o Permanente, foran1; alem;'cJ"''\.;:'':',-'j

demonstrando 0 pr0p6sito inequivoco de agresdo e desrespeito aos direitos
da Autora sobre suas terras, denubando cerca, tombando 'rvores para
dentro da reserva legal da Autora, " PLANTANDO" cancela clandestina,
etc, etc, etc, com invasao PRE-ORDENADA e IMINENTE.

Insc. OAB. -MG N°16.116 CIC. N° 072664996-15
Rua Padre Henrique. 161 - Telefax: (38) 3621-1801 • CEP. 39480-000
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DOSFATOS

A autora e senhora e legitima possuidora do imovel rural
conhecido como Fazenda ltaplracaba com area de 5.062,70 (cinco mil,
sessenta e dois hectares e setenta ares), limitando com 0 Rio sao Francisco,
em sua margem esquerda, com os demais limites descritos na Escritura
Publica de Compra e Venda lavrada nas Notas do Cartorio do 1° Oficio da
Comarca de Belo Horizonte, as fls. 01/02 verso do Livro 364, em data de
07.11.1980e registrada no Cart6rio Imobiliario da Comarca de Januaria sob 0
nO01, da Matricula nO4166, im6vel este sobre 0 qual sempre manteve a posse
mansa e pacifica, ali plantando pastagens e criando animais e urn rebanho
bovino de, mais ou menos, tres mil rezes.

Por se tratar, a area na extensao da margem do Rio sao
. Francisco, de preservacao permanente, area esta ja incluida dentro dos limites
do Registro Imobiliario nO01 da Matricula 4166, perfazendo a area total de
5.062,70ha, a autora somou. em continuidade na extensao. a ests area de
preservacao pennanente, tambern,a area de reserva legal, reservando duas
glebas com areas distintas, como descrito a seguir.

No ana de 1998, mais precisamente no dia nove de marco
daquele ano, foi assinado 0 uTERMO DE RESPONSABILIDADE DE
PRESERVACAo DE FLORESTA" entre a autora e 0 representante legal do
INSTITUTO eSTADUAL DE FLORESTAS-IEF,via do qual foram delimitadas
duas glebas nas terras dela autora, sendo a primeira com area de 842,40
hectares, com os seguintes limites:

"Localizada no extremo Leste da fazenda e AO
NORTE, com Rufino Leite, Joao Holanda
Cavalcanti e Jose Viana, por 2.200 metros; AO
SUL, com area de preserva~ao permanente do
Rio Sao Francisco, por 4.840 metros; AO LESTE,
com area interna, indo desde a area de
preserva~o permanente do Rio Sio Francisco
ate 0 limite com Rufino Leite, por urna distincia
de 3.700 metros; e, A OESTe com Asterio
ltabayana, indo da area de preserva~io
permanente do Rio Sio Francisco ate 0 limite
com Jose Viana, numa distincia de 1940

i,:;~,;:;~-~Q,,"-·:·;·';:··~·I!·~m·etrOi~~t~:;'~.::;.:-~-~~:-.:.~:~t'!j.·~f;

A segunda gleba com a area de 289.60 hectares, dentro
dos seguintes limites:

Insc. OAB. -MG N° 16.116 CIC. N° 072664996-15
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"AO NORTE, com Helvecio Pacheco, por 2.440
metros; AO SUL. com a area de preserva~io
permanents do Rio Sio Francisco, na distincia
de 2.560 metros; AO LESTE, com Josino Severo
da Silva ate a area de preserva~io permanente
do rio Sio Francisco na distincia de 960 metros;
AO OESTE, com Manoel Gaia e com a area de
preserva~o pennanente do Rio Sio Francisco
ate os limites com Helvecio Pacheco, numa
distincia de 1.260 metros."

No referido "TERMO DE RESPONSABILIDADE",
determinou-se quanto ao uso da area gravada:

" ••• fica gravada como de utiliza~io limitada nio
podendo pois ser feito qualquer tipo de
explora~oJ a nio ser mediante autorizacio do
IEF".

Diante deste gravame, a autora reservou a area gravada
para utiliza~ao como SOLTA, ou seja, para colocacao do gado nos eventuais
remanejos do mesmo e recuperacao das pastagens artificiais nas partes nao
gravadas.

Com este tipo de utilizayao a preservacao florestal restava
respeitada.

Eventualmente, na epoca de estiagem, urn ou outre
morador da regiao, aprovettando-se da FORMACAO da "Vazante", deixada
pela diminuiyao das aguas do Rio Sao Francisco, plantavam diminutas rocas
de feijao, milho e abobora, isto sem agredir a mata nativa e ciliar,. mesmo
porque..·se tratava alem de reserva legal da empresa nas terras de sua
propriedade e mais serio ainda, da area de preservacio permanente do Rio
Sio Francisco, i sua margem esquerda.

A tranquilidade que sempre existiu nas terras da autora foi,
de urn momento para outre, violentamente perturbada com invasAo de suas
terras e venda por parte dos reus, como se proprietanos fossem, com
derrubada e queima das matas it margem do Rio sao Francisco, culminando

:i'i" .. ·.:;!·::;(,;;:::.J··.~,~·t:-;.:·;".:;."": .:,\., com a destruiyao de uma cercll:'"''d~;a''"''-atrtoT8'{'7;,ali>oonstruida~'muitos anos
passados, para evttar saida de gada e animais, evitando-se invasao e
acidentes fatais na BR-135.

Mais grave ainda, em tendo 0 gerente da fazenda
reconstruido a cerca derrubada, foi a mesma aberta e, clandestinamente,
instalada uma cancela.

Insc. D.A.B.·MG N°16.116 CIC. N°072664996-15
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Diante destes fatos e evidlmcias, mais que clara a
disposi~o dos reus em desrespeitar os direitos da Autora sobre suas terras e,
MAIS QUE JUSTO, 0 receio da Autora, justificando-se, assim, a propositura da
a~o.

Nesta situacao, 0 gado da autora sai da area cercada,
adentrando a BR 135, colocando em risco vidas humanas nos veiculos que por
ali trafegam.

Tratando-se de crimes ambientais praticados pelos reus,
alern do crime de esbulho, foram os fatos denunciados a PoUcia Florestal e
IEF, lavrandCHSe do is "Boletins de Ocorrincias", dando-se notlcias
daqueles crimes, pelo entao gerente dela autora, ao Ministerio Publico do Meio
Ambiente, e, mesmo assim, nenhuma providencia foi tomada para defesa do
meio ambiente, apuracao e puni~o dos autores dos crimes.

A inercia, infelizmente, serviu para incentivar as invasOes,
derrubadas e queima das matas, desmandos que ate hoje perduram, tendo os
reus invadido e fatiado entre os mesmos parte das terras, na area de
preservacao permanente do Rio sao Francisco e que se encontra dentro dos
limites topograficamente levantados e a seguir descritos:

..."com~a no ponto-1 de coordenada UTM..
56568o.Xe 8276641 Y, cravado no canto da cerea
dos VazanteilOs, na dlvisa com a mesma, Faz.
Companhia Agricola Santo Ant6nio; da/, segue
pels cerea dos Vazanteiros, confronfando com a
mesma Fazenda com 1.096,00 metros ate 0
pon~2 de coordenadBs UTM-566128-X e
821764()..Y; cia/, deflete a dire/fa e segue pe/a
cerea com 100,00 metros ate 0 ponto-3 de
coordenadas UTM-566189-X e 8277561-X, na
margem esquerela do Rio S'o Francisco; da;,
contoma a direita e segue pels mesma margem
Bcima, com 1.750,00 metros ate 0 ponto-4 de
coordenadas UTM-565311-X e 8216093-Y; da;,
segue pela mesma margem com 88,33 metros ate
o ponto-5 de coordenadas UTM-565227-X e
8276069-Y; cia/, deflete

a direita e segue com a Fazencla Companhia
Agricola Santo AntOnio, com 51,16 metros ate 0
ponto-6 de coordenadas UTM-565193-X e
8276107·Y; dai, deflete a direita e segue com a
mesma Fazenda, com 62,70metros ate 0 ponto-7
de coordenadas UTM-565248-X e 82761137-Y;
claf, deflete a esquerela e segue com 52,21 metros

Insc. OAB. - MG N° 16.116 CIC. N° 072664996-15
Rua Padre Henrique, 161 - Telefax: (38) 3621-1801 - CEP. 39480'()OO
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JANUAAIA MINAS GERAIS

ate 0 ponto-8 de coordenacJas UTM-565268-X e
8276185-Yi daf, deflete a direita e segue
confrontando com a mesma Fazenda, com 59,00
metros ate 0 ponto-9 de coordenadas UTM-
565317-X e 8276152-Yi daf, deflete a esquercla e
segue confrontando com a mesma Fazenda com
381,00 metros ate 0 ponto-10 de coordenadas
UTM-565525-X e 8276415-Yi dai, deflete a
esquerda e segue com 25,40 metros ate 0 ponto-
11 de coordenada UTAJ-565202-X e 8276429-Yi
dai, deflete a direita e segue confronfando com a
mesma Fazenda com 279,60 metros ate 0 ponto-
12 de coordenadas UTM-56562B-X e 8276675-Yi
dai, deflete a direita e segue confrontanclo com a
mesma Fazenda com 62,00 metros ate 0 ponto-1,
de onde deu In/cio a esta descri~ao perlazendo,
a area total de 16.98.33hectares ".

DA ·COMPETENCIA DA JUSTICA ESTADUAL

Com tudo ja demonstrado, tem-se por certo que os
reus, materialmente, ja invadiram a Area de preserva~o Permanente do Rio
Sio Francisco, ali jll derrubaram floresta e mata ciliar, procederam a corte
raso, destruiram vegeta~o, queimaram madeira derrubada, finalmente,
usurparam e abusaram do " direito" (?) a estupidez.

Entretanto, percebe-se claramente a disposicao de
direcionarem seus " instintos selvagens" sobre as terras vizinhas, ou sejam,
DA AUTORA, dai passarem da Area de Preserva~io pennanente do Rio
Sio Francisco para a Area de ·Reserva Legal instituida entre a Autora e 0
IEF-MG e, em continuacao, invasAo total da fazenda dela Autora.

Nesta ultima fase da invasAo programada, os reus, em
assim procedendo, nao vao encontrar 0 foro especifico para ayOes em que
figure como parte A UNIAo. e sim a competsncla da Justiya comum
Estadual.

o foro competente e da Justica Estadual.

DA TUTELA ANTECIPADA:

Insc. O.A.B. -MG N° 16.116 CIC. N° 072664996-15

Rua Padre Henrique, 161 - Telefax: (38) 3621-1801 - CEP. 39480-000
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Com a abertura da cerca da autora e a colocacao
clandestina de uma cancela, como ja dito, referida cancela tern ficado aberta,
deixando 0 gada sair da "SOlTA" e invadir a BR 135. Para que 0 direito de
propriedade nao continue desrespeitado e, ao lado disto, para que vidas nao
fiquem expostas ao perigo com a saida do gada para a estrada, requer-se a
concessao da tutela antecipada para retirada da cancela e fechamento da
cerca, ou que seja referida cancela trancada pela autora.

AINDA MAIOR NECESSIDADE DE TUTELA ANTECIPADA:

Por outre lado, 0 gado da autora que usa a "SOLTA" tern
como bebida a agua do Rio sao Francisco.

Com a colocacao de cercas pelos requeridos, impedindo 0
acesso a agua, 0 gada da autora nao tern como chegar a bebida, tendo de ser
tocado por varies quilometros para nao morrer de sede, 0 que vern abatendo 0
estado de saude das rezes.

Mesmo porque, ninguem pode impedir 0 acesso e uso da
agua.

Dal, a urgente necessidade de se determinar seja aberta
passagem nas cercas ilegalmente erguidas para libera~o do uso da agua.

OUTRA TUTELA ANTECIPADA DE URGENTE E

ESPECIALiSSIMA CONCEssAo:

Numa lnvasao monitorada por forcas obscuras mas
nacionalrnente" manjadas", que se valem de II Free Lances", e aqui, de uma tal
de "associa~ao dos vazanteiros do Rio Sao Francisco de Pedras de Maria
da Cruz" os reus e demais ainda nao identificados invasores, tAm perpetrado
urn jogo atrevido e cruel, fugindo quando v!em policiais f1orestais, retornando
nas ausenclas deles, notadamente a noite, desmatam, queimam e nao podem
ser identificados de fato. Oai a necessidade urgente da concessao de mais
esta tutela, atraves da determlnacao de uma VISTORIA, ou seja,
levantamento e qualifica~o pela POLiclA dos demais indivfduos, ou sejam,
reus, inclusive e necessariamente, da identificayao do Presidente da
Assoclacao dos Vazanteiros de Pedras de Maria da Cruz, devendo 0 mesmo
exibir os Estatutos e:~fela~o,:de'Jodos' 'OS~assoaiados, identjfica~o esta que,
alias, ja deve existir no inquerito em andamento na Delegacia de Policia Civil
local.

Diante da triste realidade, onde, ate, as terras da autora
estao sendo fatiadas e vendidas a esmo pelos invasores, outro caminho nao
Ihe resta que nao valer-se da acao ora proposta, via da qual, depois de tudo
provado se decida pela procedencia da mesma com expedieao do competente

Insc. O.A.B. - MG N° 16.116 CIC. N° 072664996-15

Rua Padre Henrique, 161 - Telefax: (38) 3621-1801 - CEP. 39480-000
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Mandado de Proibigao aos reus para se absterem de invasao das terras da
Autora, sob pena das severas corninacoes legais, claro que observados e
respeitados os gravames e restri¢es da preservacao permanente e reserva
legal, e como ate de respeito ao Direito e apJicagaoda Justi~.

Requerendo, sejam cltados os reus acirna qualificados, e
os demais que estiverem ocupando a area invadida, assim como os
conjuges dos casados, protesta pela produ~o de provas em direito
admitidas, notadamente a prova periciat e a inspeyao judicial, esta ultima de
facilima realizayao considerando-se a proximidade das terras da autora dos
limites urbanos da sede da cidade.

Da a causa 0 valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e P.
que D. A. R. esta com os mandatos e documentos inclusos,

DEFERIMENTO.

DOCUMENTOS ACOSTAOOS:

1) Procuraeao da Autora;
2) Estatuto Social da Autora;
3) Ata da ultima Assemblela ReaJizada~': '.>~e::;~;:.:,:;,f~r..,.,;i}":'_

4) Certidao de dominio das terras da Autora;
5) Termo de Compromisso junto ao .I.E.F. da reserva legal das terras da

Autora;
6) "Notticia Criminis" apresentada pelo entio gerente da Autora, com

recibo firrnado pela Promotora do Meio Ambiente, Ora. Ana Eloisa
Marcondes, em data de 31/05/2010;

Insc. O.A.B. - MG N° 16.116 CIC. N° 072664996-15
Rua Padre Henrique, 161 - Telefax: (38) 3621-1801 - CEP.39480-000
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7) Dois "Boletins de Ocorrenclas Policiais", constando no primeiro a prisao
em flagrante de dois individuos que estavam derrubando as arvores na
area de preservacac permanente do Rio Sao Francisco e, tambem, de
"RESERVA LEGAL", conforme "TERMO DE RESPONSABILIDADE",
firmado entre a Autora e 0 Instituto Estadual de Floresta -I.E.F.;

8) Plantas e Memorial Descritivo das areas invadidas pelos Reus,
conforme trabalhado elaborado par tecnico em agrimensura; ~

9) Fotografias .tiradas pelo tecnico em agrimensura, com rnaqulna
fotografica digital, da area invadida, apenas para AMOSTRAGEMi

10) "CD" das fotografias tiradas pelo tecnico em agrimensura.

f'f'-~~
OAB/MG nO: 93.474

._ ';':';.'-., .".
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POCER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
JUSTICA DE 1a INSTANCIA r'"\'

Q.Q ~ C- 0 r\l ~l ~TC ~ AIBfl.~ R {e.__2 J
trv\ [6El... 0 t-t 0 tK.~-z 0 N'Te

Autos D. 0070510-66.2010.8.13.0352

Vistos.

Cuida-se de as:iiode interdito proibitorio, Partes qualifieadas na inicial.

Relata a autora que tern a .posse de imovel na zona rural do Municipio de

Pedras de Maria Cruz, tendo receio de que os reus venham a molesta-la,

Pugna pela concessao, inclusive em carater de urgencia, da devida tutela

possessoria.

', ',,_,

Com a inieial de ff. 02/12, veio a documentacao de ff 13/87.

E a sintese do necessario,

Pois bern. Preve 0 artigo 2° da Resolucao n. 438, de 2004, do egregio

Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, que a competencia para processo e julgamento de

as:ao que envolva litigio coletivo pela posse de terra rural e da Vara de Conflitos Agrarios de Belo

Horizonte.

Ao meu juizo, e 0 easo de que ora se trata.
•

Com efeito, a as:ao foi proposta contra mais de vinte reus, sendo que

existiriarn outros que ainda nao teriarn sido identificados, todos estimulados pela 'Associacao dos

Vazanteiros do Rio Sao Francisco de Pedras de Malia da Cruz' (f. 10).' .

Anote-se, ainda, que 0 litigio envolveria area de reserva ambiental.

Caracterizado, assim, nitido litfgio coletivo calcado no principio da funcao

social da propriedade, com atracao da competencia do julzo especializado.

Em easo analogo, 0 entendimento do egregio Tribunal de Justica do Estado

de Minas Gerais, in verbis:

AGRA VO DE INSTRUMENTO - Ar;AO DE REINTEGRAr;AO DE

POSSE - MATERIA - L COLETIVO PELA POSSE DE

TERRAS RURAIS - COMPETENCIA - DE CONFLITOS

AORA.ruOS. - As as:oes envolvendo conflitos a~~ deverao ser

propostas perante 0 juizo da Vara de Conflitos Agrarios, ~m s de--Qa
L..... ~

Comarca de Belo Horizonte, unica competente para apreciar e lu
processos da rnesma materia em todo 0 Estado de Minas Gerais.
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
JUSTICA DE 1a INSTANCIA

do -processo l.0278.07.005372~5/001, Relator Desembargador LUCAS

PEREIRA, j. 06/03/2008, DJ 28/03/2008)

Anote-se que se cuida aqui de hipotese de incompetencia absoluta,

cognoscivel de oflcio.

Ante 0 exposto, DECLINO DA COMPETENCIA em favor do Vara de

Conflitos Agrari~l{)-.tIorizonte.

Proceda~?e'aQ.encaminhamento do feito ao julzo em epigrafe com as devidas
""-....

homenagens. ""

D~ b' . '\e-se aixa no slsternz

Cumpra-se. '\

Januaria, 09 de novembro'de 2010.
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Autores: Compaahia Agricola Santo Ant&uio ..
Reus: Faultino Lima do. Rei. e Outl'Ol, a,lluDI inominl'1los, mas Identlfldveis
como Ocupantes IIelaiJ da FazlDd. Itaplra~'''8.

Relat6rio:

Cuidam os autos de A'Y1oPosseseoria visando rebater
esbulho ocorrido no terras da Autor~, em data imprecise, mas em tomo do ;j
dia 0811u120 t 0 (BO de fls 38 a 47). : \:1'

Proposta a a~1ode, reinte81'a~1o de posse. 0 MM. Juiz da
Comarca de Januiria. entendendo trata;·se de invaslo coletiva, gerando \,,1

conflito entre "sem terras" e empresa agricola, houve por. bem de declinar
da compet!ncia a favor da Vara Agnrla, com sede em Bela Horizonte, por . l
pense: que hi de aer oonsiderad~ 0 principle da fun~lo social da I

propriedade,
Os autos vieram-me conclusos com pedido de Iiminar,

Estamos em vespet'u de recesso e hi notfcia de ocuPB9fto de area de
reservae e de preservl~o pennanente a margem do Rio SAo Francisco, em
estado de degrada91o. .

Colo(a~lo do Tem.:

Bntendo que no caso das propriedades rurais, a fun9fto
social ...\lIn importante instrumento utilizado pelo legislador para que estas
atendam As neccssidades socials cqntemporineas evitando, sobretudo, 0
desperdieio, mau uso ou nib uso do, solo. A proprledade tem fun~o de
meios e dessa nlo deve ser desviada como fim, ern sf meama.

E eerto que a fun9lo social da propriedade tern a
finalidade de evitar a utiliuQIo indevida (em afronta ao melo ambiente,
por exemplo) de urn im6vel ou sua nlo utiliza9io. quando 0 deveria ser,
Esie principio, como de resto, todu Is outras fun960s soclais presentee em
nosso ordenamento jurCdioo, apenas reaflrma que 0 Direlto existe para 0
homem . e deve ser exereido na sua justa medida. Esse principia i
programauco j~ai~_~er6 ~_~~terpor ou afrontar 0 direito subjetivo do ... .. J .' ... -.;.,..'

:>proprieWia/que:~:::de)U!ar,:'goZir, ftuir e dispor de seu bern. NAo pede ser ! .

tida, como efetivamente tlIo ~, uma oonfronta~ ao Diretto de
propriedade. Nem pode aer interpretada como abertura para socializa~40.
d08 meios de produQlo. como querem ·alguns.

Advirto·me, portanto. que 0 vies.s clal da Constituj~o
da Republica nlo pretende apagar toda a con nt9.~0 histerica da
proprled~e fun~.iiria no Brasil. Nio ~ poasfvel, ern n e de um principio

Ii j_;b..
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Vara Agl'aria/ ~I'

g~'
progrematico, por mais louvavel que seJa, ccnstrulr urna doutrinfHIF~I~9.""_~"II4-I--_""'_"~~.r..r_.
fa~a, como num passe de magica, com que a propriedade Imobiliaria seja
legitima tAo somente nos limite! da sua utiU2a910 individual, como querem
alguns. Ou ~\4;.il com que a propriedade ma utilizada, ociosa ou mesmo sem
aproveitamento se transforme em "re« nullius". como pretendem outros,
HA regrA1I e principio! de direito que se sob~~em a tnis pensamentos.
Esses principios priorizam a etica: Dela e que d.ri~ as leis, pois a etica
assinala para uma constrU91o se8W'~ sedimentada e. conflavel da hlstoria
do homem nA soeiedade. Tal'seauran~a'~ fonte da eerteza de que seue atos,
aspir!9~es e esperan~. constNidos em determlnado contexte, nlo podem
ser desprezados, sob pena de ruir toda a civlliZ8.9lo.

o C.,10 Vertente: i :

, I

E par isso, tambem, que 0 Estado Democratico de
Direito nio pede tolerar as invasOes de propriedade privada sob 0

argumento de essa nlo esteja a cumprir ~ fUn910 social. Mesmo que a
propriedade nlo cumpr. sua fun~ social, como ja disse, a perda do
dominio sebre ela somente oeorrera atraves de processo proprio de.
desaptopri"c;'~n, Entendo, pois, que a comprov&cflo do exerclcio do fun~ao
social de propriedade nlo ~ requisite para reintegra~io de posse, mas pode
ser, sim, elemento de consideraylo para a desaprllpri~o do im6vel.

. ""\

. Ainda, 80 contrano do que costumam afirmar as
liderancas dos movimentos de "sem terras", latifundio nAo e sinonimo de
desrespeito a lun~lo social cia terra, pols na atual quadra da eccnomia, 80
eontrario, vern sendo 0 agroneg6cio 'uma das colunas mestras da
sustentabilidade poUtica e fetor de aumentO da renda dobrasileire que pula
com mais facilidade das classes "E" e 'to" para a classe "C". segundo
recentes pesquisas do tBOE .

De outra visada, as f~toarafias de fls. e QS mapM
juntados demonsnw gue Q im6vel invadi4A tem pastagens plantadas, gada
epascentado, inclusive onde se instalou p acarnpamento, Logo, exoeto
fraude no oferecimento desse! documentos (0 que nlo se admlte) resta
aparencia de empreendimento econ6mico util e saudavel a vida social, Nilo
hA dnvida quanto a legitimidade dos Autores,

Dispolitivo:

Em vista disso .e de toda B documenta910 existente nos
autos, forte na disposi~"\.do· c:ti80~ m~2"d(L;epC~-":tt\)eassegura ao
possuidor 0 seu direito de Jet' reintegrado no easo de esbulho e mantido no
C8S0 de turbaQIo. deflre a liminar (art. 928), pols estlo comprovados os
requisites do artigo 927, do CPC. . 1'\

I

Es~ .... e imedlatame ..te 0. mandado de
. reintegr.~ID e manuttn~o que sera encaminh 0 .por carta precatoria
para a Cotparca de UnaL Encaminhe-se, antes, c6 ia ~ c atraves de, .. \ \

I I
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fac-simile para maier' '-agili6~o. Oficie-se ao Comando iW ere -~. ! -- ..' I
Januaria, requlsltaado apOiopara que 0 oficia! de [ustiea da Comarea possa i

lcumprir 0 mandado. TamMm 'd~ste..oflcio sera encaminhada c6pia por lac- '11 I

simi!«. l-r !

~
F~am.se as comuni~~ de praxe ao ITER, INCRA,

Comando Geral da PM, Prefeituri M~ici~ de'''Januaria e Pollcia Civil
local.

Havendo notfcia de vArios crimes. encaminhem-se c6pia
da lnieiel a Oelegacia Regional de Pollcie. de Januma e requisitem-se a
abertura de inqu~ritopeliciel.

Ex~-se mandado de desocUp891o dos requeridos, ou
de qU«~~'1.Jeroutro! que. sob 0 manto. de movimentos de sem terra,
indepenclentemente de suas identifiC890es estejam ocupando a propriedade,
tambctm atravCs de Carta Precat6ria e por/ac-slmUe,

Intime-se, a seguir, 0 Ministerio Publico, na pessoa de
um do. "PousvaloroS08 membros designados para atuar junto AVara,

Bele Horizonte, 14 de dezembro de 2010

ir
Fernandlp~~,umbe
JU1'l de .' 'to, _~,_"'",.....

\

_' . BB1MENTO
~ Lbl(~/h2 receboeste .... m.
s.rot.da.cIa Van A.-lad. MiD.~
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ItARTA~CAT6RIA I
A(o) MM. Juiz(a) de Diretto da Comarca~deJANUARIA/MG
PRAZO PARA rl''v1PRIMENTO: U R G E N T E
FSJ!nda Itapiracaba

;1
AdvoBado(s): (a) Manoel Jose de Mattos lima - OAB/MG 16.116 l

(a) Reslane Melreles Lima - OAB/MG 93.474 :,
. 1

'a Dr. Fernando Humberto dos sanres, Julz de Oireito ern substituitio na va~
Agraria de Minas Gerais, em 8xerd(:lo do cargo, na forma da lei, J'

, )

FAZ SABER que, perante este Jur~o e respectiva Secretaria, processam-se ,
termos de :_,~~') de INTERDITO' PROl81T6RIO que CIA. AGRfCOLA SAN I ,

ANTONIO move a FAUSTINO LIMA DOS REJS/outros, proc. nQ2839297·86.20 '

, "

E, como existem dillgencias a serem realizadas nessa Comarca, depreco a vos a
Exc@l~ncla que se digne de nesta exarar 0 seu respeitavel "CUMPRA·S: '
fazendo assrm cumprir tal como aqul se contern e declara, com 8utoriza,lo 1 '

sr. Oflcial de Justice a cumprlr a ordern com as prerrogatlvas constantes ! 0

art.172,§29 do CPC,ou seja. eBQCEDA. com as formalidades legais: a
de$ocup,eio des requerldos, ou d. qual$quer outres que, sob 0 manto j e '
movimento de sem terra, Independentemente de suas Identlflca~oe$, estej
ocupando a proprledlde, • r • t en
requerente na pOSle da FII.nda Itapirac,ba. im6vel localizado ne e
Munitfplo e Comere., lavr.nd.,..se 0 respectivo auto. Esclareco que, ol
expedido oficio ao Comando da PM local requisitando spolo para que 0 Of i.: ,al
de Justlca possa cumprlr 0 mandado. Acomplhha a presente a documenta 0

n~ces aria a sua instru4;3o. Belo Horizonte;l!/ d~ dezembrc de 2010. "
Eu MJ \. ~tJ' Marla Geralda Rocha, fSCri\'i Judicial, a subscrevo. i

l'~NlJ~ , ; \ ,
i I 0084040-40n20J0

; :! ~I
FERNA'~: ~f'U J.lui DE . ,,/'

\
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AUTO DE RElNTECB.A<;AOIMANU'fENCAO NA POSSE DE BEM 1MOVEL

Ao(s) 31 (trinta e urn) dias do mes de janeiro de 201 I (dois mil e
onze), nesta Comarca de Januaria, na Fazenda Itapiracaba, as 08h30 min,
em cumprimento ao mandado n° 1 do MM. Juiz de Direito da Primeira
Vara civet, extraido dos autos da Carta Precatoria n° 0352.10.008404-0,
Process 0 24102839297 em curse na Van Agraria de Belo
Horizonte/M'G, que Companhia Agricola Santo Antonio move a Faustino
Lima dos Reis e outros, observadas as formalidades Iegais,
reintegramos/manutenimos a aurora Companbia Agricola Santo Antonio,
por seu representante legal Renaldo Aquino de Lima C.I nO 4.40.5 .492 e
CPF 617,420.766-91 na posse de gleba de terrae integrante da
propriedade da autora com area total de 5.062,70 ha, conforme consta na
inicial, garantido-a contra a turba~io por parte dos Requeridos,
consistente na consnucao de cercas e coloca~ao de cancels. Do que, para
constar, lavramos 0 presente a e. lido e achado conforme, vai
devidamente assinado.

CIO Costa Macedo
Oficial de Justice

___ ,.A7-IJ..~~. "
Francisco Pereira de Matos

Oficial de Justi~a

~dsJ~~
Companhia Agncola Santo Antomo

Reintegra dalM anutenida

s



TJMG· Ardaneno Processual- Dados Conplctos http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc _conplerrerao.jspvcomrf'od ...

Melhor visualizado nas versoes mais recentes dos navegadores Internet Explorer,
Google Chrome OU Mozilla Firefox.

Atualizar;iJo: 09/0712013 14:00
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Comarca de Belo Horizonte = Dados do processo
Oados Completos

NUMERACAOUNICA: 2839297-86.2010.8.13.0024
AGMRIA MINAS GERAIS ATIVO

Distribui~ao: 29/11/2010 Valor da causa: R$ 5.000,00
Classe: Reintegrac;ao / Manutenc;ao de Posse
Assunto: CIVIL> Coisas > Posse> Esbulho / Turbac;ao / Ameaca
Municipio do processo: BELO HORIZONTE/MG Competencia: AGRARIA

SITUACAO ATUAl

cs: -
Ultima(s) Movimenta~ao(oes):
CONCLUSOS PARA DESPACHO/DECISAO
JUNTADA DE PETICAO DE MANIFESTACAO
RECEBIDOS OS AUTOS DO MINISTERIO PUBUCO

JUIZ(A) mULAR 12096 08/05/2013
08/05/2013
07/05/2013

Jodos Andamentos Expediente(s) Envjado(s) para publica,ao
...._------_._-_._._------_._- -------------------_ _-_._-_ .._-_ -._ _-

PARTE(S) DO PROCESSO

Autor: CIA AGRICOLA SANTO ANTONIO

Advogado(s): 70511N/MG - A~tonio Marcos De Andrada
GUlmaraes

108042N/MG - Eduardo Hermque Puglia Pompeu
102376N/MG - Fernanda Gabrielle Machado
78539N/MG - Joaquim Rocha Dourado
36785E/MG - Leonardo Barreto Rabelo
102513N/MG - Lissandra Christine Botteon
105506NjMG - Lorena Dourado Oliveira
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16116N/MG - Manoel Jose De Mattos lima
121532N/MG - Rafaelle Sena De Souza
93474N/MG - Roseane Meireles Lima

Reu: FAUSTINO LIMA DOS REIS f! 0 U Tt'Z OS
Advogado(s): 65012N/MG - Djalma Alves Teixeira

116107N/MG - Humberto Alves Ferreira Junior

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
Advogado(s): 112D/MG - Ana Claudia Da Silva Alexandre

DILSON DE SOUZA AGUIAR
JOSE DOMINGOS RODRIGUES SIQUEIRA
JUAREZ BENTO
ANTONIO AUGUSTO GOMES DE SOUZA
VALMIR MENDES DA SILVA
JOSUE DE SOUZA AGUIAR
DEUZALINO SOUZA SILVA
JOAO PEREIRA DE SOUZA
CARMELITA BARBOSA DE SOUZA
JOSE DE DEUS TEIXEIRA DA SILVA
ITADEU MENDES CORREIA
CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
VALDECIR MENDES DOS REIS
DERALDO SOUZA AGUIAR
MANOEL CAETANO DA SILVA
VALDIR FERREIRA DA SILVA
VALFRIDE MENDES OLIVEIRA
EVANDRO GONCALVES FERREIRA
CLEUZA COSTA CAMPOS
JOAQUIM DE TAL
MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA
ZEZINHO DO lOPA TUDO

Consulta reaJizadaem 07/08/2013 as 13:47:43
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