
Senhor Presidente , 

Na qualidade de representante legal do Estado, faço referência ao Aviso Nº 080, do 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, recebido em 16/jan/96 e, em atendimen 
to ao disposto no art. 9° e.e, art. 2°, §§ 7° e 8° do Decreto nº 1. 775,' de 8.jan.96., publicado 
no DO de 09.jan.96, apresento manifestação em anexo , contendo MEMÓRIA DESCRITN A 
das análises e conclusões da documentação das terras indígenas, encaminhada pela 4ª Superin 
tendência Executiva Regional da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, e reivindicações do 
Governo do Estado do Pará, instruída com os documentos pertinentes. 

J. As razões constantes do documento anexo são inteiramente ratificadas, adotadas e 
consideradas como parte integrante e indissociável da manifestação do Estado, para que sejam 
aceitas as postulações e reivindicações que finalil.am as análises das situações de cada uma das 
terras indígenas, mantendo-as nos limites e dimensões constantes do Mapa elaborado median 
te o Convênio 8000/88/MIRAD/IDESP ( Anexo 02 ), de maneira a manter pacíficas as fron 
teiras como de resto, com poucas exceções, estavam antes que a FUNAI as ampliasse, com 
base no Decreto 22/91. 
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Deve ser ressaltado que o Pará não postula redução de áreas indígenas. O Estado en 
tende que as ampliações pretendidas apresentam distorções na medida em que, considerando 
fatores legais e antropológicos imprecisos, identificam e aumentam as dimensões das áreas já 
reconhecidas pelo Estado, para além daquelas que constituem, histórica, legal e tradicional 
mente, áreas de habitat imemorial dos povos indígenas, violando, assim, o art. 231 e §§ da 
Constituição Federal e, em conseqüência, o direito de domínio do Estado sobre seu~tório, 
como amplamente fundamentado no parecer técnico anexo. 



Por fim, ressalta-se que as reivindicações feitas pelo Estado observam o cumprimento 
do art. 231 da Constituição Federal, ao mesmo tempo enyqpe assumem postura de respeito à 
delicada questão da demarcação das Terras Indígenas, sqbre'1do quanto. ao aspecto antropoló- 
gico . 

.• , . l 
t: .. \l ~ 

limo. Sr. ' 
Dr. JÚLIO MARCOS GERMANI GAIGER 
MD. Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Brasilia - DF 

Rua Presidente Pernambuco, 352, CEP 66015-200, Belém, 0912250777, 241 2828 
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MEMÓRIA DESCRITIVA DAS ANÁLISES E CONCLUSÕES DA DOCUMENTA 
ÇÃO ,DAS TERRAS INDÍGENAS ,·.ENCAMINHADA PELA 4ª SUPERINTEN 
DÊNCIA EXECUTIVA .. REGIONAL·: DA >FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 
FUNAI, E DAS REMNDICAÇÕES DO,.CJ9VERNO DO PARÁ, AO TEOR DO§ 8°, 
ART. 2°, DO DECRETO l.77S/96. . : . . .. , 

I. TERRAS INDÍGENAS SOBRE AS QUAIS O GOVERNO DO PARÁ POSTU 
LA SEJAM MANTIDOS OS LIMITES CONSTANTES DO MAPA ELABO 
RADO MEDIANTE O CONVÊNIO 8000/1988 DO MINISTÉRIO EXTRAOR 
DINÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - MIRAD, E O INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ - IDESP. (Anexo 02) 

01. ARAWETE ( 09 do MAPA FUNAI, de 15.09.89-Anexo 01) 

02. KOATINEMO ( 16 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 - Anexo 01 ) 

03. PRAIA DO ÍNDIO ( 29 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 - Anexo 01) 

04. PRAIA DO MANGUE ( 30 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 - Anexo 01 ) 

os. CURUÁ ( 13 do MAPA FUNAI, de 15.09.89-Anexo 01) 

06. PAR.U DE LESTE ( 36 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 -Anexo 01) 

07. KARARAHO ( 17 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 -Anexo 01) 

08. TUMUCUMAQUE ( 35 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 - Anexo 01 ) 

PARAGUASStl m.mtllS C:\WS7\ITBJtPA\TBll-1NDI 
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09.2. 

09.2.1. 

09.2.2. 
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TERRAS INDÍGENAS SOBRE AS QUAIS O GOVERNO DO PARÁ POSTU 
LA SEJAM MANTIDOS OS LIMITES CONSTANTES DO MAPA ELABO 
RADO MEDIANTE O CONVÊNIO 8000/1988 DO MINISTÉRIO EXTRAOR 
DINÁRIO DH ASSUNTPS FUNDIÁRIOS:; -- MIRAD,-: E- O INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ - IDESP. ( Ane 
xo 02 ) E FAZ AS SEGUINTES OBSERVAÇÕES : 

".; t- 
!: ;.J _ •... : 

MUNDURUCÂNIA (28 MAPA FUNAI, de 15.09.89, Anexo 01. V. item 15/16) 

População das três TI limítrofes seguintes: 5.328 ( 1994, fls. 127 do Relató 
rio da antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues, de 15.06.94 ). 

Doada pelo Governo do Pará, em 21 de março de 1945, através do Decreto 
305, com área de 5.100 Km2 ( fls. 110 do Relatório Antropológico). Limita ao 
norte com a TI SAI-CINZA ( 31 do mapa FUNAI) . Ao sul confronta ( mas 
não limita ) com a TI KAIABI ( 27 do mapa e Decreto estadual 351, de 9 de 
março de 1943 ). 

A FUNAI pretende envolver os espaços intervalares de "perambulação" , uni 
ficando e ampliando as três TI : a· MUNDURUCÂNIA fica aumentada para 
19.650 Km2 , a SAI-CINZA para 1.255 Km2 , e a KAIABI para 1.172 Km2 , 

formando um bloco territorial linico de 23.620 Km2 ( fls. 125 do Relatório 
Antroplógico ). A ampliação envolve a área de terras estaduais situada na curva 
do Tapajós, que inflete para NE após a junção dos rios Teles Pires e Juruena, e . 
a área de Jacareacanga Velha, na margem direita do Tapajós. 

Conforme se verifica no mapa do Anexo 03 , a ampliação das TI retro 
mencionadas para o leste e para o sul das suas atuais posições, atingirá a 
parte noroeste das terras do EMFA - Estado Maior das Forças Armadas 
( Dec. &7 .571/ 1982 ) e inviabilizará a disponibilidade do remanescente da 
Gleba SÃO BENEDITO , arrecadada pelo INCRA, mas retomada à dis 
posição-do. Governo do Pará ( Decreto-Lei 1164/71 revogado pelo Decre 
to-Lei 2.375/87 ) , e que antes não estava disponível, o que justifica a 
comunicação do ITERPA, em 1990, de que não existia "incidência de 
glebas jurisdicionadas ao Estado do Pará, na área Munduruku" ( Relatório 
Antropológico, fls. 117 ) de 15 de junho de 1994. 

09.2.3. ~outro aspecto, a ampliação das três TI impedirá o prosseguimento da 
f rodoYia Ml'-416, que chega até o rio Teles Pires, à altura da Ilha da Lü- 
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eia, caminho natural até o Tapajós, no município de Jacareacanga, na rota 
projetada da BR-080, e natural acesso fluvial de .escoamento da produção 
agropecuária e madeireira do sudoeste do Pará e noroeste do Mato Gros 
so; região: que já conta'. com. expressivas ocupações, mansas e pacíficas , . 
somando cerca de 110 processos de requerimentos de compra em anda 
mento no ITERP A, inclusive Títulos Provisórios expedidos. 

09.2.4. Em complemento, cumpre dizer que esse roteiro rodo-hidroviário ( MT 
416 / BR-080 I Tapajós) foi levado em conta nos PROJETOS ESTRA 
TÉGICOS do Governo do Pará, feitos pela Secretaria de Estado de Pla 
nejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, cuja previsão para o fluxo 
potencial de transporte de grãos produzidos no Estado do Mato Grosso, 
desde Cuiabá no sentido do norte, até Guarantã do Norte, na área de in 
fluência da BR 163 , foi estimado até 2005, em 2.500.000 Ton. de grãos. 

t • ' \.;..,' 

09.2.5. Dessa forma, a ampliação das TI SAI-CINZA, MUNDURUCÂNIA e 
KAIABI para o leste, ainda que como justificativa de alcançar as cabecei 
ras dos rios que deságuam no Tapajós para proteção ambiental dos manan 
ciais internos das terras indígenas , prejudicará a economia regional , além 
de que, por já estar ocupado por frentes pioneiras há mais de 1 O anos, 
muitos dos quais com requerimentos de compra protocolizados no ITER 
PA, significa um CONFLITO POTENCIAL entre colonos da região 
e os índios, 

09.3. O Estado do Pará reivindica sejam mantidos as posições e extensões territoriais 
das TI MUNDURUCÂNIA, SAI-CINZA e KAIABI, tal como doadas 
pelo governo do Pará em 1945, e constantes do mapa elaborado mediante o 
Convênio 8000/1988 DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DE ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS - MIRAD, e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ - IDESP, ( Anexo 02 ), deixando livre o 
espaço para implantar sua política fundiária de assentamentos e de sistema viá 
rio, desde a MT-416 até a margem direita do rio Tapajós, como parte do com 
plexo rodo-hidroviãrio projetado. 

1, ••• 
~ 

09.3.1. Incluem-se na reivindicação a área na curva do Tapajós após a junção com 
o Juruena, já mencionada, e a área que será desafetada pelo Exército , 
sobre a GLEBA JURUENA, em favor do Governo do Pará, consoante as 
negociações em andamento com o Estado Maior das Forças Armadas, 

{ decorrentes do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto Presidencial de 

~~_bc,\wmmffA- 
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20 de outubro de 1995 ( Diário Oficial de 24.out.95) "com o objetivo 
de estudar a situaçã~ fundiúia do Estado do Para., e de eleborar pro 
postas de diretrizes -e: ~lações pua os pi:c,blemas: identificados", de 
vendo ser analisado ·por~··parte 'do Ministério:'.do .. Exército o ·Aviso 005, de . . 
15 de janeiro de 1991 encaminhado à Secretaria de Assuntos Estratégico - 
SAE, onde está dito que o Decreto 95.859 , de 23.março.1988 ( trata da 
doação das terras para o Ministério do Exército ) deveria ser modificado 
"revogando-se a afetação a uso especial do Ministério do Exército as áreas 
reivindicadas pela FUNAI", ( fls 119 do Relatório Antropológico ) . 

BACAJÁ ( 11 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 - Anexo 01 ) 

1 O .1. População : 55 índios 

10.2. 

10.2.1. 

10.3. 

Segundo a FUNAI, trata-se de uma área de 44 Km2, limitando ao norte com a 
TI PAQUIÇAMBÁ, ao sul com o igarapé Bom Jesus e parte da TI APYTE 
REWA, a leste com a TI TUERÊ e a oeste com a TI ARA WETE. 

A FUNAI pretende ampliar a atual área de 44 Jcm2 para 163,0982 Km2. 
Conforme o mapa anexo, se concretizada a ampliação, a TI BACAJÁ 
abrangerá áreas arrecadadas pelo INCRA ( onde já estão assentados cente 
nas de pequenos posseiros ) dentre as quais as Glebas "BACAJÁ" e 
"LONTRA", e outras de jurisdição do ITERPA, glebas "TERRA PRE 
TA" e •• SÃO JOSÉ", além da "SUDOESTE" ( do INCRA) onde já ocor 
reram conflitos entre posseiros e índios. 

O Estado do Pará reivindica sejam mantidos a posição e extensão territorial da 
TI ' BACAJÁ, tal como publicado no mapa elaborado mediante o Convênio 
8000/1988 DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DE ASSUNTOS FUNDI 
ÁRIOS - MIRAD, e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI 
CO-SOCIAL DO PARÁ - IDESP, ( Anexo 02 ), deixando livre o espaço re 
manescente para implantar sua política fundiária de assentamentos , de maneira 
a evitar CONFLITOS POTENCIAIS entre colonos e índios daquele grupo, 
deixando livre as áreas sobre as quais incidem os requerimentos de regulariza 
ção protocolados no ITERP A , ao tempo em que inexistia a pretensão de ampli 
ação, por parte da FUNAI, e numa época em que mesmo com a área de apenas 
44 km2, os registros de conflitos na região referiam-se aos de outrora, com as 
frentes de exploração extrativista. 

. -- 
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12.2. A FUNAI pretende ampliar os atuais 5.609Km2 da TI BAÚ para 18.500Km2, 

aumentando para oeste, até 20 Km da sede do município de Novo Progresso e 
do povoado Castelo dos Sonhos ( 6.000 habitantes ), ambos localizados na 
margem da rodovia BR-163 ; para leste, ligando-a à TI MENKRANOTIRE, e 
para o sul, ligando-a às TI PANARÁ (PA/MT) e CAPOTO (MT) , abri 
gando nesse novo território de cerca de 49.130 K.m2 ( maior que o Estado do 
Espfrito Santo - 45.733 Km2 e do Rio de Janeiro - 44.653 Km2), um grupo de 
393 índios. A população civil da região está preocupada com a ampliação pro 
posta pela FUNAI, como comprova a Exposição de Motivos da Prefeitura Mu- 

1 (/. . oicipal de Novo Progresso, encaminhada ao ITERPA ( Anexo 07 
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APYTEREWA ( 10 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 - Anexo 01) 

População : 139_ mdios 

Com área de 2.668 Km2, limita-se ao norte com as TI ARAWETE e TRIN 
CHEIRA BACAJÁ, ao sul com o igarapé São José e a oeste com a margem 
direita do rio Xingu. 

'; 
.>'.. ~- - 

'., ~ ', 

A FUNAI pretende ampliar a TI APYTEREWA , para 9.811,77 Km2• 

Conforme se constata no mapa anexo, atingirá áreas de jurisdição do Es 
tado, ocupadas com processos de requerimentos protocolados no ITERPA 
há cerca de vinte anos , objetivando a regularização de posses, na margem 
esquerda do igarapé Bom Jardim ( 03635/75, 3614/74, 3613/74, 1920/74, 
1917/74, 4237/74, 3725/75, 3724/75, 2343/75, 2327/75 , 04234/74 e 
02924/74), na margem direita do igarapé São Sebastião ( 0945/75 ). .. 

O Estado do Pará reivindica que sejam mantidos os atuais limites e dimensões 
da TI APYTEREW A, tal como publicado no mapa elaborado mediante o Con 
vênio 8000/1988 DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DE ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS - MIRAD, e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ - IDESP ( Anexo 02 ), deixando livre o 
espaço remanescente para implantação da política estadual fundiária de assenta 
mentos, de maneira a evitar CONFLITOS POTENCIAIS entre colonos e 
índios daquele grupo. 

... 

BAÚ ( 12 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 - Anexo 01 ) 

População : 119 índios 
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12.2.1. Conforme se verifica .no mapa anexo, o aumento das TI BAÚ e 
MENK:RANOTIRE ·, inviabj.lizará para o Governo do Pará, a disponibili 
dade das glebas" Altamira Ill", · ·.• Altamira )V",- . "Altamira V",- Projeto 

... · "Trairão" e Gleba "São· Felix" , do ITERPA° '/:1 as glebas· "Curuá", ·"Baú", 
· "Curuaés" e "Gorotire" ,' do INCRA, bem como o crescimento natural da 
sede do município de Novo Progresso e do povoado Castelo dos Sonhos, 
ambos situados na margem da rodovia BR-163 ( Santarém-Cuiabá ). 

12.2.2. Vale dizer que a proposta de ampliação da TI BAÚ envolvendo terra de 
jurisdição do INCRA e do ITERPA , destinadas à colonização, era do 
conhecimento da antropóloga Wilma Marques Leão, autora do Parecer n ° 
18, da FUNAI, base da Portaria 645/MJ/1991, assinada pelo então Minis 
tro da Justiça Jarbas Passarinho. 

12.2.3. Mais : anteriormente o ITERP A já havia contestado a intenção de amplia 
ção, ao se manifestar à FUNAI, através do ofício 000830/89-PG, de 
06.11.89, "em resposta ao questionamento da FUNAI através da CT 
nº 430/DFU/4ª SUER/89 de 24.08.89", conforme o CI Nº 419/89- 
SUAF, de 23 de.11.89. Literis: 

" ... pretensão de awnentar em cerca de 738'1 a área correta da re 
serva, referindo-se à área MENKRANGNOTI,, anteriormente delimi 
tada pela FUNAI ( diversas propostas : 1960 (SPI) - 890.000 ha, 
1972 - 600.000 ha, 1976 FUNMIRADAM ( Baú 50. 000 ha Menkran 
gnoti 210.000 ha, 1977 - 600.000 ha, 1979 - 1.350.000 ha, 1981 - 
810.000 ha, 1984 - 3.031.560 ha, 1986 - 4.913.000 ha )". 

12.3. Cumpre destacar que à união das TI BAÚ, MENKRANOTIRE e PANARÁ 
seguem-se na direção do sul, as da TI CAPOTO e JARINA e, em seguida, o 
PARQUE INDÍGENA DO XJNGU, formando na região do centro geogrãfi-. 
co brasileiro um complexo territorial de expressiva grandeza , maior que muitos 
estados brasileiros e países europeus ( Anexo 04, cópia da pág. 193 do livro 
"AS mDRELÉTRICAS DO XINGU E os POVOS INDÍGENAS"' publicado 
pela Comissão Pró-Índio de São Paulo), o qual vedará a ligação natural entre as 
regiões do Araguaia, no leste ( Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, 
Redenção, Tucumã, e outras) e do Tapajós, no oeste ( Jacareacanga, Cachim 
bo, Novo Progresso, Itaituba) e a parte setentrional do Mato Grosso ( Alta Flo 
resta, Guarantã do Norte, e outras ) , como aliás foi projetada pelo Governo 

{/. _ Federal, com a estrada BR-235 destacada no mapa do livro como "acesso", 

~....!:.'+-, CIWSMDPAna.00>, /"'\ \\ \ \ 6 
. - ... ' 

Rua Farias de Brito, 56 - Fones: 229-3655/229-2648/229-1648- FAX (091) 229·9488- Belém. Pará 
'• • I 



•-, 

•••••• 00 •••• 00PMA r"' ,,. ' - 

- 

iteroo. ~---:.m.::i 

: .,,.: , ..._, 

- 

12.3.1. Também vale trazer à reflexão que não há qualquer expectativa de que 
essa barreira institucional será garantida, pois fatalmente as correntes mi 

. .. gratórias, e a própria necessidade administrativa dos governos do Pará e 
- __ . . . do Ma~ Grosso, irão fendê-la) Seria utõpíeo afirmar que o interesse cole- 

. tivo das demais parcelas· da população· rural daquelas regiões quedar-se-á 
diante da barreira institucional e, ante a previsível fatalidade, acertado é 
dizer que a atual geração estará, de fato, engatilhando um CONFLITO 
POTENCIAL para ser resolvido pelas futuras. · 

--- 

12.4. O Estado do Pará reivindica sejam mantidos as posições e extensões territoriais 
das TI BAÚ e MENKRANOTIRE, tal como constantes do mapa elaborado 
mediante o Convênio 8000/1988 DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DE 
ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - MIRAD, e o INSTITUTO DE DESENVOL 
VIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ - IDESP, ( Anexo 02 ), dei 
xando livre o espaço para implantar sua política fundiária de assentamentos e de 
sistema viário 

13. CACHOEIRA SECA ( 14 do MAPA FUNAI, de 15.09.89 - Anexo 01 ) ··.; 

13.1. População : 120 índios Araras. 

13.2. Com uma área interditada de 10.604 Km2 , limita-se pela margem esquerda do 
rio Iriri, próximo à cachoeira Seca, no município <le Altamira. 

13.2.1. Levantamento feito da FUNAI, em 1985, resultou na proposta de redução 
para 68,65Km2, mas em 95 o órgão propôs ampliar para 7.600Km2• 

.. ~ 

O Estado do Pará reivindica que a TI CACHOEIRA SECA , limite-se ao norte 
com a linha do decreto desapropriatório do "Polígono de Altamira ", feito para 
colonização nas margens da rodovia Transamazônica, área onde o INCRA já 
assentou colonos ; ao sul, com a margem esquerda do rio Iriri, e a leste e oeste 
sejam mantidos as posições e extensões territoriais constantes do mapa elabora 
do mediante o Convênio 8000/1988 DO MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO 
DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - MIRAD, e o INSTITUTO DE DESEN 
VOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ - IDESP, ( Anexo 02 ), 
deixando livre o espaço remanescente, para implantar sua política fundiária de 
assentamentos e de sistema viário, evitando-se, assim, CONFLITOS ~~== entre colonos e índios daquele grupo. 
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PANARÁ ( 57 do.MAPA FUNAI, de 15.09.89 - Anexo 01 ) 
: . . 
' 

Trata-se de TI :i recente~en~,i eníístada nas postulações da FUNAI, que nem 
consta, do mapa .do anexo Ot ,·-:/ situada a meio caminho emre a região Araguaia 
Xingu e Xingu- Tapajós~·- com intensa movimentação de frentes pioneiras, pró 
ximas à linha do limite interes~ual PA-MT e da rota da BR-235, a fim evitar 

· CONFLITOS · POTENCIAIS · que fatalmente ocorrerão entre colonos e índios 
daquele grupo, se mantida a atual posição geográfica. 

O Governo do Pará reivindica que os índios da TI PANARÁ, proposta para 
ser criada, sejam alocados em terras indígenas mais próximas ao sul ( TI 
CAPOTO ) , não se confundindo a alocação com a "remoção" de que trata o 
§ 5° do art. 231, da Carta Magna, posto que trata-se de uma posição recém 
identificada, que nem consta do mapa do Anexo 01, o que prova que não tem 
a ancianidade de ocupação, mencionada na lei. 

TERRAS INDÍGENAS NÃO INCLUÍDAS NA LISTA DO AVISO MINISTE 
RIAL 00080 - MJ I JAN 96, MAS QUE SE ENQUADRAM NAS DISPOSI 
ÇÕES DO DECRETO 1.775/96, POR ESTAREM EM FASE DE AMPLIA 
ÇÃO, POSTO-QUE-LIMITANTES DE GLEBAS ENLISTADAS . 

SAI-CINZA ( 31 do MAPA FUNAI, de 15.09.89, v. item 3) 

Coincidem as análises e postulações do Governo do Pará, feitas no item 
09 .2.4., que trata do complexo das TI MUNDURUCÂNIA I SAI-CINZA I 
KAIABI. 

16. KAIABI ( 27 do MAPA FUNAI, de 15.09.89, v. item 3) 

16.1 Coincidem as análises e postulações do Governo do Pará, feitas no item 
09.2.4., que trata do complexo das TI MUNDURUCÂNIA I SAI-CINZA I 
KAIABI. 
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Ato contínuo, o ITERPA discriminou e arrecadou terras situadas na margem 
esquerda do Xingo, ao norte do loteamento ·Trairão•, dividindo-as em cinco 
áreas, as quais denominou de " Altamiraª .- I, _Il, m, IV e V. . . 

Posteriormente, com base no Decreto 22/91, a FUNAI ampliou para leste as 
áreas indígenas BAU-MENKRANOTIRE, até confrontar a Reserva KAIAPÓ e 
atingir as glebas "Altamira IV." e "Y~, e afetar a parte da margem esquerda do 
loteamento "Trairão", subtraindo-lhe cerca de 300.000 hectares, decisão contes 
tada pelo Governo do Estado do Pará junto ao Supremo Tribunal Federal, e que 
no momento se inclui nesta manifestação do Governo do Estado do Pará, com 
base no § 8º do art. 2°, e art. 9º do Dec.1775, de 8 de janeiro de 1996, que 
revogou o Dec.22, de 4 de fevereiro de _1991, e 608, de 20 de julho de 1992 . 

Coincidem as análises e postulações do item 12.4., que trata do complexo das 
territorial TI BAÚ I MENKRANOTIRB, e o Estado do Pará reivindica sejam 
mantidos as posições e extensões territoriais das duas TI, tal como constantes do 
mapa elaborado mediante o Convênio 8000/1988 DO MINISTÉRIO EXTRA 
ORDINÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - MIRAD, e o INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ - IDESP, ( 
Anexo 02 ), deixando livre o espaço para implantar sua política fundiária de 
assentamentos e de sistema viário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS \ ·: 
. . · ·:i· ... ::· .','\. :s':.~)·.".'..f:.::":': .. · ·-t··: · .- ... ,. )i; 

1. · · '. O Governo do Pará tem· como tradi~ a concessão de.terras aos grupos indígenas que.' . '. · ~-:~ 
. ' t' •. . ' ' • ,'f;;~ 

, · ~itam seu território,' como, o,_.fez; ~R.~ · anos ·.~uaI"enta, .' a,~~end0:-se ~ estatuído no ,-.i . ..-· :· : . ·, J?i 
artigo 216 da .Constítaíção Federal de 1946l··}'Serd respeitada ·aos·sil-vlcolas a posse das · t? 
terras onde. se achem permanentemente l~lizados~- com ·a condiçilo de nllo a transferi- ~~~i~~ 

• • • •f ' • ' ' •• ' • • • • ;·. rem" · · · 1.~ :? :,~;..: 
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As presentes postulações, feitas ao teor do Decreto 1. 775/96, visam estabelecer limites 
razoáveis e viáveis, como se fez no passado, de molde a garantir aos índios a posse da terra, 
impedindo conflitos fundiários entre membros das nações indígenas e dos demais habitantes da 
floresta, em geral agricultores procurando terra para trabalhar, muitas vezes até como reper 
cussão do sistema de concentração fundiária - mancha social na história brasileira para a qual 
a sociedade ainda não encontrou solução. 

2. Conquanto saiba-se que sempre houve conflitos entre as frentes de penetrações e gru- 
pos índios, mormente pelo confronto nas atividades extrativistas ( castanha-do-Pará, 

borracha, madeira, pecuária, e outras ) , o conflito se limitava a ataques aos acampamentos 
recíprocos, e encontros entre as frentes. Todavia, no presente momento, a questão alça ao 
patamar institucional com repercussão internacional, o que está predispondo as partes ao 
confronto ( sociedade dita civilizada e os índios) em decorrência das pretensões da FUNAI 
em intervir no território estadual e ampliar as terras indígenas. Sobre isso, pede transcrita o 
que disse Expedito Arnaud, já falecido, respeitado etnólogo e indigenista, do quadro do Mu 
seu Paraense Emílio Goeldi, em seu livro "O ÍNDIO E A EXPANSÃO NACIONAL" ( 
Ed. Cejup, 1989, pag 478 ): 

" ... porém, uma vez a Unillo Federal venha a lhes atribuir as duas 
locaUdades nos rios Cllruá e Iriti, passarllo eles a dispor de um su 
perjfde de apr~imadamente 90.155 Km:z, sem dúvida muito vasta 
mesmo avaliada a longo prazo em termos tribais ... " 

3. A questão nuclear que se apresenta na análise do problema da terra indígena, na rela- 
ção população versus espaço geográfico, é a sub-divisão populacional provocada pela 

cisão dos grupos indígenas, em razão de lutas intestinas, e as "perambulações", ou desloca 
mentos de grupos indígenas ( nômades por natureza ) e nas viagens ou campanhas de caça. 
Sobre isso, Arnaud comenta ( pag. 469 ) : 
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E prossegue : 

"Posteriormente,, os Kubenkrakegn ainda instalados na Cachoeira da 
Fumaça" .... "PASSARAM A RECLAMAR A AMPLIAÇÃO DA ÁREA 
INDÍGENA em direçllo oposta,, até acima da atinta aldeia Pikatotl". 
( feito o destaque ) 

f':º ·.:, 
~ 

· Ora, os fatos relatados por Arnaud ocorreram a partir de 1976, portanto, há apenas 
vinte anos, e no entanto alteraram substancialmente a feição fundiária da terra indígena dos 
Gorotire, liderados pelo cacique Pombo . Ou seja, aquelas terras não eram, na conceituação 
legal, terras de ocupação imemorial, tradicional efetiva e permanentemente ocupadas por 
aquele grupo indígena, ao teor do art. 23 e seguintes da Lei 6.001/73, dito ESTATUTO DO 
ÍNDIO, e do artigo 231, §§ 1 ° e 2° , da Constituição Federal. 

4. O fator "perambulação", inexistente na Lei 6.000/73 e na Carta Magna como identifi 
cador do habitat imemorial foi sociologisado pela FUNAI e tomado como base para justificar a 
posse imemorial das terra indígenas, merece um revisão diante dos fatos históricos, dentre os 
quais merece referência os índios Oyampik, antigos habitantes do Xingu, que no século XIX 
atravessaram o Amazonas e hoje habitam o norte do Pará e Amapá ( "ÍNDIOS", José Gama 
Malcher, 1964, Conselho Nacional de Proteção dos Índios, pag. 21 ). Noutro relato, Expedito 
Arnaud ( opus cit., pag 42) , fala sobre uma expedição ( 1958) "objetivando estabelecer 

~~oc::- Kubeohagno~. eado ámado no ~w rio 
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" ... embora o sertanista Meirelles pudesse ignorar, os componentes 
do grupo, cujos principais lideres chamavam-se Kretfre e Bebgogotl, 
eram os mesmos tndios contatados pelos irmãos Vilas Boas, em 
1953,, quando habitavam em duas aldeias pelas alturas da cachoeira 
Von Manius no Alto Xingu ( Mato Grosso )" .... "cento e poucos ín 
dios, em vista de estarem os outros viajando para as bandas do Xin 
gu" ... "contra a outra facção do grupo que estava caminhando para o 
Parque do Xingu" 

Considerando este exemplo acima, temos que num prazo de apenas cinco anos entre 
um evento e outro ( 1953-1958 ), um grupo de centena e meia de índios estava "perambulan 
do" , indo do alto Iriri para o Parque Indígena do Xingu, e nem um sertanista competente 
como Meirelles os reconheceu. 

Esses relatos bastariam para exemplificar e questionar a "perambulação" dos índios , 
como forma de a FUNAI justificar as ampliações que empreende, com base no Decreto 22/91. 
A propósito, merece referência a Ação Cível Originária 297-4 MT, ajuiz.ada no Supremo 
Tribunal Federal contra a FUNAI ( Anexo 06 ), tendo como objeto jurídico da demanda a TI 
KAIABI ( margem esquerda do rio dos Peixes , MT ), em que o Ministro Relator Oscar Dias 
Corrêa, julgou procedente a ação, com base nos relatos sobre a jornada dos Kaiabi num per 
curso de 140 Km, desde as cabeceiras do rio dos Peixes até o local da demanda, conduzidos 
pelo padre alemão João Evangelista Dosnstauder, tendo sido a União Federal condenada, por 
unanimidade, à indenização. 

5. No contexto em que se discute a questão das Terras Indígenas, vale lembrar que elas 
representam uma das formas de áreas institucionais essenciais , i.e. aquelas em que o Go 
verno Federal intervém nos territórios dos Estados-membros, em nome da União Federal , e 
que são : Faixa de Fronteira Internacional, Terrenos de Marinha e Marginais, Rios Nacionais, 
Áreas de Conservação da Natureza e Terras Indígenas, quaisquer que sejam as suas classifica 
ções. No caso destas últimas, todavia, há uma fato singular a ressaltar. É que por força do art. 
20, XI, da Carta Magna, mesmo que abandonadas, as áreas indígenas continuam a constituir 
bens nacionais encravados no território estadual. Exemplo dessa siniação é a antiga aldeia dos 
índios Gaviões da Montanha, entre os igarapés Cagancho e Arumateua, na margem direita do 
rio Tocantins, que deu suporte à cabeceira leste da barragem de Tucuruí. Em 1983, na disputa 
havida entre remanescentes dos Gaviões da Montanha e a Eletronorte, a estatal ignorou a terra 
como bem da União e indenizou o grupo. Não fosse essa circunstância, ou seja, se a as aldeias 
abandonadas retomassem ao patrimônio dos Estados-Membros, o que seria lógico, ao teor do 
art. 64 da Constituição de 1891, o governo do Pará é que receberia a indenização pela terra. 
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6. Com fundamento nesses fatos, a conclusão é a de que o Governo do Estado do Para 
deverá encamíahar a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, as postulações que fi 
nalizam as análises de cada uma das TI, mantendo-as nos limites e dimensões constantes do 
mapa elaborado mediante o Convênio 8000/88 / MIRAD I IDESP ( Anexo 02 ); de maneira· 
manter pacíficas as fronteiras, como de resto, com poucos exceções, estavam antes que a 
FUNAI as ampliasse, com base no Decreto 22/91, valendo ressaltar que em nenhum momento 
o Para postula redução de áreas indígenas. 

Este é o parecer. 

Belém, 30 de março de 1996. 

fM.4(.,,_ ~ 
PARAb~ssú ÉLERES 

Diretor Técnico 

Anexos: 

01. Mapa FUNAI - 1989 
02. Mapa MIRAD I IDESP - 1988 
03. Mapa de plotagem das ampliações das TI 
04. Mapa do livro "As Hidrelétricas do Xingu e os Povos Indígenas" 
05. Prospecto do loteamento "Trairão", do ITERP A 
06. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
07. Exposição de Motivos da Prefeitura Municipal de Novo Progresso 
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