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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA FEDERAL DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROC. nº1001605-06.2017.4.01.3200 

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RÉUS: UNIÃO e FUNAI 

 

 

 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE WAIMIRI ATROARI -ACWA, pessoa jurídica de 

direito privado representativa dos interesses da Etnia Indígena Waimiri 

Atroari, inscrita no CNPJ sob o nº 01.954.092/0001-01, com sede 

administrativa localizada em Manaus/AM na Avenida Mario Ypiranga nº 

2.305 – Bairro Parque Dez – CEP: 69.055-030, doravante denominada 

simplesmente ACWA, neste ato por seu Diretor Gerente, Mario Parwe 

Atroari, atuando na forma prevista no seu estatuto(doc. anexo) e por 

intermédio de seus advogados que a esta subscrevem (mandato em anexo), 

com fulcro nos Arts. 119 a 124 do CPC, vem perante V.Exa. requerer seu 

ingresso no feito na qualidade de  

 

ASSISTENTE LITISCONSORCIAL 

 

aduzindo para tanto o que se segue: 

 

I – Da Legitimidade da Requerente Ingresso na Demanda como Assistente: 

 

 1. A requerente ACWA, conforme consta do Art. 2º de seu estatuto, 

tem a incumbência de gerir os interesses da Etnia Indígena Waimiri 

Atroari e a esta representar. 
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 2. A Ação Civil Pública em epígrafe, movida pelo MPF em desfavor 

da União e da FUNAI, tem como objeto o reconhecimento judicial da 

ocorrência de violação a direitos fundamentais do Povo Indígena Waimiri 

Atroari em razão da construção da BR-174(Manaus-Boa Vista) durante a 

ditadura civil-militar, de forma que se condene a União e a FUNAI a 

adotarem medidas de reparação consubstanciadas no ressarcimento de 

todos os danos que foram causados e que refletem até os presentes dias, 

bem como que se garanta que tais ofensas não mais ocorram, tudo na 

forma dos pedidos formulados no Item “12” da peça vestibular. 

 

 3. Como visto, sem maiores delongas, é inconteste que a demanda 

guarda relação direta com os interesses do Povo Indígena Waimiri 

Atroari, eis que trata de concretas e reais ofensas e lesões praticadas 

contra os integrantes desse povo indígena, pelas quais o mesmo povo tem 

direito à reparação pretendida na Ação Civil Pública, ficando patente 

o direto interesse da ora requerente ACWA na demanda. 

 

 4. A demanda trata de relação jurídica de direito material que 

envolve a UNIÃO, a FUNAI e o Povo Indígena Waimiri Atroari, sendo certo 

que a sentença a ser proferida quando do julgamento desta Ação Civil 

Pública irá influir diretamente na mencionada relação jurídica de 

direito material existente entre os adversários do propositor da ação 

e a ora requerente ACWA. 

 

 5. Assim, a ora requerente ACWA se mostra qualificada e legitimada 

a ingressar no feito na qualidade de Terceiro Interessado 

Litisconsorcial, tudo a teor dos Arts. 119 a 124 do CPC, em especial 

do contido no preceito da letra do Art. 124 do Diploma Processual Civil. 

 

II – Do Requerimento de Ingresso como Assistente Litisconsorcial 

 

 6. Assim, demonstrado o interesse direto da ora requerente ACWA na 

demanda, bem como que a sentença a ser proferida quando do julgamento 

desta Ação Civil Pública irá influir diretamente na mencionada relação 

jurídica de direito material existente entre os adversários do 

propositor da ação e a ora requerente ACWA, é a presente para requerer: 

 

a) a intimação das partes MPF, UNIÃO e FUNAI para, no prazo legal de 

15 dias, se manifestarem acerca do requerimento de ingresso da ora 

requerente na qualidade de Terceiro Interessado Litisconsorcial, sob 

pena de imediato deferimento do ingresso requerido, haja vista não ser 

caso de rejeição liminar do mesmo. 

 

b) que, com ou sem manifestação das partes do processo, seja deferido 

o ingresso na demanda da ora requerente ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE WAIMIRI 
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ATROARI -ACWA na qualidade de Terceiro Interessado Litisconsorcial, 

passando a integrar o polo ativo da ação na qualidade de parte; 

 

  

c) que, após deferido o ingresso da ora requerente na qualidade de 

Terceiro Interessado Litisconsorcial, sejam feitas as devidas 

alterações na autuação do processo de forma que passe a constar o nome 

da mesma no polo ativo da demanda, bem como que doravante todas as 

intimações dos atos do processo sejam feitos constando o nome completo  

da ora requerente e de seus patronos, cujos nomes e número de inscrição 

na OAB se encontram ao final deste petitório e no instrumento de mandato 

ad judicia et extra em anexo. 

 

    N. Termos 

    P. Deferimento 

    Manaus, 07 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

Jonas Filho Fontenele de Carvalho        Harilson da Silva Araújo 

        OAB/DF 8248                           OAB/DF 14.039 
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