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' I ' Exmo. Sr. 
Dr. José Augusto Torres Potiguar 
Procurador da República no Estado do Pará 
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O NôCLEO DE DIREITOS IND!GENAS, associação sem 
fins lucrativos, constituída em conformidade com a 
legislação civil, vem, por seu representante legal e por sua 
procuradora abaixo-assinados, com fundamento no artigo 5Q, 
XXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 27 do Código de 
Processo Penal, expor e ao final requerer o que se segue. 

1. As Areas Indigenas Araweté/Igarapé Ipixuna, Apyterewa e 
Trincheira Bacajá, com limites contíguos e localizadas na 
parte centro-sul do estado do Pará, estão sendo devastadas 
por prepostos das madeireiras PERACHI, MAGINCO e IMPAR, que 
fazem o corte ilegal e predatório de madeira de lei dentro 
destes territórios indígenas. 

2. As áreas indígenas citadas encontram-se oficialmente 
identificadas e reconhecidas por atos do Presidente da FUNAI 
e portaria do Ministro da Justiça, já publicados no Diário 
Oficial da União. Por força do artigo 3Q, §2Q do Código 
Florestal (Lei 4.771/65), elas estão sujeitas ao regime de 
preservação permanente, e é absolutamente proibida a 
exploração de suas florestas. 

3. Ao arrepio da lei, entretanto, os diretores das 
madeireiras PERACHI, Idacir Perachi, MAGINCO, Danilo Remor, 
e IMPAR, José Bonifácio Baidek, se locupletam às custas da 
devastação do meio ambiente e do patrimônio público. 

4. Em face dos graves danos ambientais provocados pelas 
atividades dessas madeireiras, o Núcleo de Direitos 
Indígenas (NDI) ajuizou ação civil pública contra estas 
empresas, a União Federal, a FUNAI e o IBAMA. 

5. Em 15/01/93, a juíza da 4a. Vara Federal em Brasília~ 
Ora. Selene de Almeida, concedeu medida liminar determinando 
a interdição das estradas clandestinas abertas por estas 
madeireiras em território indígena e fixando um prazo de dez 
dias para que elas retirem todos os seus acampamentos e 
equipamentos de dentro das referidas áreas. (Cópias da 
petição inicial do NDI e da decisão judicial encontram-se 
em anexo) 
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6. A Procuradoria da República em Brasília, através de 
representantes da SECODID, Drs. Eugênio Aragão e Roberto 
Santoro, respaldaram, "in totum", os termos da referida 
ação, e pediram pessoalmente à Juíza que concedesse a 
liminar. Da mesma forma, o IBAMA já peticionou nos autos da 
ação judicial, respaldando a mesma e pedindo a sua inclusão 
no pólo ativo da demanda, na qualidade de co-autor. A 
Procuradoria Jurídica da FUNAI já declarou que fará o mesmo. 

1-•- Os advogados do NDI foram também nomeados procuradores 
das Comunidades Indígenas Araweté e Parakanã, que habitam 
imemorialmente as referidas áreas, para o fim de ingressarem 
com ações indenizatórias contra as mesmas madeireiras, a fim 
de se ressarcirem pelos prejuízos materiais que lhe foram 
causados pela depredação de seus recursos naturais. 

te. Ocorre, entretanto, que a retirada de madeira de área 
indígena e a devastação ambiental por ela provocada 
constitui não apenas ilícito ambiental e civil, como também 
ilícito penal, previsto pelo Código Penal. As terras 
indígenas são bens inalienáveis e indisponíveis de domínio 
da União (CF, artigo 20, XI e 231, §4Q), e a subtração de 
árvores existentes nas mesmas constitui crime de furto, de 
acordo com o artigo 155 do Código Penal. Enquadra-se ainda 
na definição de crime de dano qualificado, cometido contra o 
patrimônio da União, previsto pelo art. 163, parágrafo 
único, III, e como crime de alteração de local especialmente 
protegido (art. 166). o Código Florestal, em seu artigo 
26,a, também prevê a destruição de floresta de preservação 
permanente como contravenção penal. 

I· Farta documentação, já anexada aos autos da ação civil 
pública mencionada, comprovam os ilícitos penais praticados 
pelos representantes legais das madeireiras Perachi, Maginco 
e Impar. São relatórios da FUNAI, Autos de Infração e Termos 
de Apreensão e Depósito lavrados pelo IBAMA em nome da 
Perachi e da Impar, a própria petição em que o IBAMA 
reconhece a procedência da ação ajuizada pelo NDI, relatório 
da Polícia Federal, e outros documentos oficiais. 

( 'J ~- Pela presente, a entidade signatária passa à Procuradoria 
da República no Pará cópias destes documentos. (Consta, ao 
final da petição inicial da ação civil pública, uma lista 
dos documentos anexados à mesma. Estamos passando à 
Procuradoria aqueles que julgamos mais relevantes; mas os 
demais também estão disponíveis para cópia, caso entenda 
necessário). 
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(f ~- Tendo em vista a atribuição constitucional do Ministério 
Público Federal, de defesa judicial dos direitos e 
interesses das populações indígenas (art.129, V), bem como a 
competência da Polícia Federal para apuração de infrações 
penais em detrimento de bens da União (CF, art. 144, §lQ, 
I), e da Justiça Federal para julgá-las (CF, art.109, IV) 
vem a entidade signatária requerer a V.Exa. se digne: 

requisitar, com base no art.SQ, II, do CPP, a 
instauração de inquérito policial para apurar a 
responsabilidade penal dos Srs. Danilo Remar, Idacir Perachi 
e José Bonifácio Baidek, diretores das empresas MAGINCO, 
PERACHI e IMPAR, com endereço comercial na Rodovia Br-316 nQ 
2184, km12, Ananindeua, na Avenida Visconde de Souza Franco 
nQ 166, Reduto, Belém, e na Rodovia Artur Bernardes nQ 8151, 
em Icoaraci, respectivamente, pelos crimes descritos acima e 
por outros que V.Exa. considere tipificados. 

Termos em que, 

Subscrevemo-nos atenciosamente, 

Brasília, 11 de fevereiro de 1993 

Márcio Santilli 
Secretário-Executivo 

Juliana Ferraz R. Santilli 
OAB (DF) 10.123 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA~ PARÁ 

OF.PR/PA/CODID/NQ 09-A/93 Belém·ParáO 5 / O 3 / 9 3 

Senhor Superintendente: 

Cumprimentando-o, encaminho a V. Sa. ~ep~~sent~ 

çao anexa, recebida por esta Procuradoria da República, denuncian 

do a devastação de áreas indígenas (Araweté, Apyterewa e Trinchei- 

ra Bacajá. 
,_· ·'. ··:·· '; .. , . .t:tR~:~~~{;~1~\~:: 

Solicito a V. Sa. a abertura de Inquérito PoJ,.i+,··:::f.::i/0'(:C:!t~.trtJ;', 
· .. ,-, :·?\,-::I t.'.'i(~i{:(f {/?ti'./•·fA 

cial, com base no disposto pelo art. 129, VIII, da Consti tuição;·,Fe,}./JfWt::J.:J>-7-> 
· : .. · ·.<·-//(·/· i.\:·>J);~:f?;~r 

deral, a fim de que seja apurada a denúncia formulada pelo 

de Direitos Indígenas. 

JOSt AUGUSTJ~~ POTIGUAR 
Procurador da República 

CODID - PA J!}~ité\~ 
.. ;·;.· .\\=\·:_ : . j 

.. ·- 
11i;::~:\~;!;r;r)'!i 

i\ ·-::, 

Ao 

Ilmo. Sr. •}: /{;,/::{ 
Dr. Roberto Ftalipe de Araújo Porto 

MD. Superintemdente Regional de Polícia Federal 
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