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NÚCLEO DE DIREITOS INDIGENAS 

E~<mo. S 1·. 
Or. José Augusto Torres Potiguar 
r roeu rê1do r da P.epúbl ica no Esta.do do Pará 
Brasília, 10 de março de 1993 

O NOCLEO DE DIREITOS IND1GENAS, associação sem 
fins lucrativos, constituída em conformidade com a 
legjslação civil, vem, por seu representante legal e por sua 
~1-ocuradora abaixo-assinados, com fundamento no artigo 5Q, 
XXXIV, da Constituição Federal, exercer DIREITO DE 
REPRESENTAÇ~O, pelas razôes de fato e de direito a seguir 
axpost~s. 

1. Em ourup r i rne n t.o à decisão da MMa. Juíza da -t a , Vara 
F(-"dF.t·al no Distrito Federal, Dra. Selene Maria de Almeida, 
que deti2rrninou a íntsrdição das estradas ilegais abertas por 
e1npreS,':\'.S madeireiras em áreas Indígenas no sul do Pará, uma 
·~quí.pe da FUN!U e do IBAl•IA realizou operação de f i s c a l Lz ac ão 
nu norte da Area Indíyena Trincheira-Bacajá em 04.02.93. 

2. uu rant e a operação de 1'iscalização, a equipe composta por 
qu a t. r o funcioná ri os da Administração Regi o na I da FUNA I em 
1::il t am í r a e por três Agentes do IBAMA flagrou prepostos da 
C,e.n·a1·ü1 Kop.:i.já r e t i r e ndo madeira de lei da Area Indígena 
Trincheira-Bacajá, através de estrada clandestina que corta 
o território indígena, ligando as áreas de exploração ilegal 
à serraria; 

3. N8 ocasião, a FUNAI fez um relatório descritivo da 
operação (doe. 1), em que afirma expressamente que foram 
ericon t.r-ade s no pátio da serraria Kopajá 1.645 toras de mogno 
e 25 toras de madeira branca, todas provenientes da Area 
Indígena Trincheira Bacajá. A conclusão do relatório é 
suficientemente clara: 

"A madeira serrada e não serrada encontrada no pátio da 
serraria Copajá é de área indígena". (Fls. 03) 

a A equipe do IBAMA, após ter flagrado as operaçôes ilegais 
cJe, 1n.:J.dei1·e:Lra KcJpajá na Area Indígena Trincheira 8acajá, 
lavrou o Auto de Infração nQ 46211 (doe. 2), série A. 
h,17.(?11do a seguinte descriç8o da infração: 

"t:,v: t r ação e a rrnazenamenlo de 1. 645 ( hum mi 1 seiscentos 
e (:11.1a ;· e n t a s cinco) toras da espécie mogno extraída da 
Re s e rva Indlgena Trincheira som au t.o r í z ac ão do ó r qão 
crnnpt:i t e n Lc~. Ap r ox í rna darne n t e J • 900 m3 ( hum mil e novecento~:; 
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5. O IBAMA lavrou também o Termo de Embargo/Interdição (doe. 
3) da serraria Kopajá- Ind.Com.Imp.e Exp. de Madeira Ltda, 
situada na Rodovia Transamazônica km 318, município de 
Pacajá, bem como Termo de Apreensão e Depósito (doe. 4) da 
madeira. 

6. Apesar da adoção dessas medidas administrativas - que 
comp1·ovam o pleno conhecimento do caráter ilícito da 
retirada de madeira de área indígena -, e apesar dos 
funcionários do IBAMA terem flagrado in loco as atividades 
ilegais da serraria Kopajá, juntamente com a equipe da 
FUNAI. a Superintendência do IBAMA em Belém simplesmente 
cancelou o auto de infração, e a multa imposta em 
decorrência do mesmo ! !!! 

7. Sob a alegação de que "a Kopajá apresentou defesa" , e de 
que "houve um engano", o superintendente do IBAMA em Belém, 
Sr. Reginaldo Costa, simplesmente deixou de impor à· 
madeireira Kopajá qualquer sanção administrativa pela sua 
aLuação ilegal em uma área indigéna, permitindo que a Kopajá 
serre e comercialize as toras retiradas clandestinamente de 
terras indígenas - impunemente. E é exatamente o que está 
ocorrendo na área - ao arrepio da lei, e com a conivência do 
IBAMA, a Kopajã está rapidamente serrando e vendendo todas 
as toras, e, dentru de poucas semanas, elas estarão 
irremediavelmente perdidas. 

8. O Código Florestal estabelece expressamente que as 
flo1·estas existentes nas áreas indígenas estão sujeitas ao 
regime de preservação permanente (artigo. 3Q, § 2Q), e a 
Constituição Federal também é absolutamente clara quando 
reserva aos índios o usufruto exclusivo de todas as riquezas 
do solo existentes em suas terras (artigo 231, §3Q), e 
quando declara a nulidade de quaisquer atos que tenham por 
objeto a exploração de riquezas naturais das áreas indígenas 
(artigo 231, §6Q). Portanto, não resta dúvidas quanto à 
ilegalidade da retirada de madeira de área indígena. 

9. Diante do exposto, a suplicante vem, pela presente, 
requerer ag~· nistério Público Federal que tome as medidas 
judiei ais / e, b í veis visando apurar a responsabi 1 idade 
administrativ , cível e penal do Sr. Reginaldo Costa pelo 
cancelamento e autos de infração lavrados por funcionários 
do IBAMA qu1 flagraram a Kopajá explorando ilegalmente 
madeira em á ea indígena, bem como a responsabilidade da 
Kopajá por anos causados ao meio ambiente de terras 
i11díge ç,S. 
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MIN/STCíllO 
D.ti. JUSTIÇA 

F U rJ A 1 

[--DE ADM_, 

COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 016/.ADRA/93 

liEG. DE AL'rAMIRA PARA li>RESJ.D:Ern-C.1.A DA Fl1Rü/BSB/D1? 

1 

r sr. Preeidento 

P/ conhecimanto de Voseia, estamos encaminhando relatório 
da Equipe da Funai, re~erente aoe trabalhoe da equpe que 1.nsta 
lou-~e no Norto da A.oI• ~r.t.ncheira-:Baka.jâ, Ailendendo decisão jud:t 
cial ela <1ui,aa da. ,pi V~ra, Federal de BSB/Dl!o - 

Sesua em anexo 03 cópias de doou.znentoa ex~edido pBlo / 
I N I , 

IBáMA; .AJ. t~:.1"a, ref~renta a.preenc;ao d.e madeira eepecie mogno~ 

D:\TA ASSINATURA 

-------------------------------------·------------------------------------------~---------~------------- 
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: J@..~TÓR~(l_§.0:i?RE EX'.l~EA,Ç~O ~llli.~Q;QLA.R D]! MAD~IRA EM RESERVA 
lNDIGE!'T.\; .,...,~,.:..,.~ 

1.1~ - INTRODUÇÃO 

Atendendo Drdeltt de Se:t:v-iço n~ 004/.ADR,Í937 sobre roubo de 

madeira em tµ9ea. Indígena ( trinchaira/Ba.kaj~)o 
' 

Interditar estradas e retirar M~der0iras e garim~eiros / 
que osteo em atividades ilegais ~a ·~9a indigena ao Norte da 

área Trincheira/Bakaj~, no dia 04.02:,93 form·ou-ae a equipa nQ 

01 composta por servidores dà ADR/Altw:nira: Abimael de Seles / 
Guimarães,Auxiliar Admin:i.strati~o~ João Evangelista ~edrosa G,2 

mes~ P.rt~fice,Raimu.ndo Ba.tíata Magalb.ãest Auxiliar de Serta 

nist~~ Francisco Dorgoa de Aorau, A~~iliar de Sertanista ( Af:: 

bos FONAI/ATM), juntamente com 03 Agerrcos do IB.O!P.1 realizou/ 
o~ seguintes trabalhos: 

No dia 05.02u93+ ap9s te:rmoa pernoitado no povoado denomi 

nado .AnapÚ KM 162 Al·tamii .. a/Mara.ba Rod. Transe.mazônica.o Dealoc.r: / 
mos at~ a entrada do IDn 03 Anapú/bom Jardim, lado direito Rod: 
Transs.mazônica, adentrando 05 km.; não deu para prosaoguir via - 
g~m devido ponte quebrada sobra o Rio Paredão ,impossibilits.ndo/ 
t.ráf 2go, o qual tiramos :fotos para comnz-cvaçâo do fato, 

,,,,. (, mo a p~e. rod. Transa.ma.zonice. •.. 
retorna - 

Após te:nllos retornado do treve~são km 03 Anap~Bom ffardim 

seguimos para o X.~ 315 Marabá/Altamira - Rod. Tra.nsamazônica en - 
"":re ,:,s.,cajá e Bom. JR1 ·dim, e.0 ~ntro (.O km tra:vesaão l~do esquerdo'.' 
nno podendo mP1.a h'-a.:r.egfíl.r devido mau cond.i9Õea da estrado. e prin - 
cipalment~ pontes o,;'l,,brP(1tl,O pela.a ~e. Fioa:r.noa :lC&l.lllpc.ctc, 0.2 ("i. 

,, .. 
ao pertu do igJXa~~ dvuominad~ Lontrin.ha, n~ fazenda do sr. bai~ 
no. Sag,.:t~r1o 1n:f'ç,,:m.a9õea d.o colonos e r .oradores desse trQ.veesãu, .::. 

·-··-·-----·-------------------------- ------ -- ------------ .•. ----- ..• ------- 



1,, 1 11: 11 :, ti, 11 l_::•,_1 1 ._,_, . . 
maderoira COPAJÁ tinha ou tem negócio oom o indio Tucum KaiapÓ / 

e que a referida Madereira comprou 01 carro Gol e algumas Cabe ...• 
ças de gado para o Tucum KaiapÓ.Ouvimos diversoa moradc:cs daqu! 

la localidade o qual disseram que ~ais de 20 caminhÕo~ madereiro 

diariamente trafegavam oo~ madeira naqueie ramal, isto desde o 

mês de ju.oho/92 até dezemb~o de 1992.Asaim que começou o per(odo 
de chuvas, o que u,.poesi.bili tou o trâfego de cam.inb.oes ma.dereiro 
naquele raro.ai,$ madeira paasou a ser retirada pelo rio AnapÚ t ,,, 

sendo a. COPAJÁ J7irm.a. res:pG'nsavél pelas retiradas de madeira na . - 
que la área ind1~gena f 

., ..•. 
Nossa equ.i:p9 junt') a. ecuí.ps do IBAMA se poda retornP.r r_.~-;. a 

Rod. Trtmse.mazônica no G.ia. 07. 02. 93 após -~~naos juntei..., com ~ora - 
dores~ construido uma ponte no km 25 deote re.ma.l. 

2.3. - SEP.ARIA COPAJÁ - IÇ,_L .~J.6 ~A13%1(AlJTAMIH.A - ROD. TRA.!1'SAMAZ0 
NICA - r~o DIREITO 

Reto.n:i.~mos na tarde do dia 07.02.93 para o Municipio de P~ 

cajá na Rod. Tranaa;mazônicn, pernc~cando neste municipioo· Dia e:; 
02.93 f'..:.camo,;- a.guardando teI'mino d~ servi9os mecwcos na via.t~ 

ra do IBAMA que noe acompanhava, ficando só protos o~ serviçoa / 

mecânico ao meio dia. 

As 1.30 horas da tarde deste mesmo dia deslocam.os com de~ 

tino a ~~~-i~- OOPAIÃ km 316 Marabá/Altamira Rod.~ Transamazôn:L- . . 
calado direito.Junto oom agentes do IBAMA, fizemos a contagem/ 

das tor~s de madeira que se encontravatA no patio da serraria , 

onde encontrA.10.oe 1G~45 toras do mogno e 25 tor~s de.madeira bran - 
ca~ os Agentes do IB.tü\1".A fez o Auto dé influção,Dnba.rgou e serr~ 

ria, ficando como fiel depositário das toras de mogno a referida 

maderreira..No pa.tio d.a serra.ris. tinha apro:ximademe.ate J,0--~3 / 
de madeira. serrada.· 

2. 4. - MUNICrPIO DE PACAJÁ. ROD. TRA.NSA.MAZôNIC.A E RETORNO PARA 
• ••" r , , 11 • ,r t r • 1 , 11 ,. Mf 1 :z1 J bil.TtL+=n pr r e ...-~ 

No mesmo din 08~ro2. 93 a. tara.ezinha. retor.c.wnos para o ~ . 
cipio ae Paoajá onde pernoitamos. 

Dia 09. 02. 93 sa.imos do l'!Ju.n.ici:Pi~1 de l?acajá para o povoado , . 
_d~ Ano.:pu Rod. Tl"a.naa.:znazõnioa, verifir mos a possibilidade de 
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chegar a esplanada de madeira dentro da 4rea trincheira, mas só 

era :possivel a chegada até a esplanada trafegando eobi-e o rio ~ 
. - 

pú, n;ro ±'oi possivel o nosso tra:t'ego pelo rio, pelo motivo de não 
term.oci trans.voz·tes adequa.dro ou aeja. 0.L voa.d.eira. ou qua.1que1"' e~ 
bb..1'1.:a9ao :pequet1a,impossibilit~nd.o a continuidade do noasoa serVi 
ços 1 retornamos para. ADn/Alte:mira para aguada.r.r,tos providencias/ 

desta lillll no sentido de providencia!" transporte ou ~ualquer outra 
decisão. ' ,•' 

3.0 - CONCLUSÃO 

O presente relatório mostra que a extração irregular· de 

madeira nesta área indÍgenu ~ feita pela Firma COPAJ4 e a mesma. / 
tem negócios com o Índio Tuoum KaiapÓ9 A madeira serrada e não ser 

' 1 •, 

rada encontada no patio da serra.ria COPAJÁ é de área indígena~~ 

Altamira-~a 10 de fevereiro de 1993 
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