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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades lndigenas e Mlnnrlas) 

OFÍCIOfN<> 1/ 2 !3 /2000/CaDIMIMP Brasília, 30 de outubro de 2000 

Assunto: Reconsideração do Despacho nº l 7/MJ/97 referente à Terra Indígena Apyterewa, si 
tuada no Estado do Pará. 
(Refl: Procedimento Administrativo MPF/PGR/Nº 08100.006413/98-12). 

Senhor Assessor, 

Cumprimentando-o, e de ordem da Doutora Deborah Macedo Duprat de Britto 
Pereira, Procuradora Regional da República (Membro da 6ª Câmara de Coordenação e 
Revisão), vimos encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo, para as providências que se fizerem 
necessárias, cópias de expedientes e mapas extraídas do Procedimento Administrativc 
MPF/PGR/N° 08100/)06413/98-12, ora em andamento nesta Unidade do Ministério Público 
Federal, tendo por objetivo o acompanhamento das questões relacionadas à regularização da 
Terra Indígena Apyterewa, situada no Estado do Pará. 

A presente iniciativa decorre da existência de diversas pendências sobre o 
assunto, notadamente quanto à reconsideração que se faz necessária do teor do DESPACHO 
Nº l 7/MJ/97, de 08 de abril de 2000, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 
da Justiça, que alterou os limites da referida área, ocasionando, inclusive, a exclusão de parte 
considerável do montante total, em prejuízo dos indígenas que li. habitam. 

Na certeza de podermos contar com a colaboração de Vossa Senhoria na busca 
-de agilização do assunto em comento, bem como de posterior resposta do presente oficio, 
aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. ,. 

Ass~~:~- 
A Sua Senhoria o Senhor 
Dr. SÉRGIO LEITlO 
MD. Assessor do Ministro de Estado da Justiça 
NESTA 
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MINISTÉRIO DO DESE-NVOLVIMENTO AGRÁRIO 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL DO PARÁ - SR(27) 

OFÍCIO/INCRA/SR(27)G/N°16112000. Marabá/P~ 28 de agosto de 2000. 

Senhora Procuradora, 

l 

Atendendo solicitação através do OFÍCIO/Nº 
237 /2000/CaDIM/MP datado de 27 de julho de 2000, temos a informar o seguinte: as 
Glebas Primavera, Xingu, Oeste e São José, foram arrecadadas sumariamente pelo 
extinto GETAT e incorporadas ao patrimônio da União Federal através de 
matrículas, cujos registros· foram feitos no Cartório do Único Ofício de São Félix do 
Xingu. A seguir informamos os dados cartoriais das mesmas: 

NOME DA GLEBA AREA (ha) MATRICULA LIVRO FOLHA DATA 
PRIMAVERA 180.000,0000 1.583 2-H 174 27/09/1996 

XINGU 302.232,0000 1.258 2-G 44 26/10/1994 

OESTE 180.000,0000 5.245 2-Q 266 04/10/1983 

SAOJOSE 270_000,0000 1.256 2-G 42 26/10/1994 

Confeccionamos também dois mapas, em anexo, onde no 
primeiro está demonstrada a localização das referidas glebas e no segundo as 
glebas em relação às áreas indígenas Trincheira-Bacajá e Apyterewa. 

Certos de termos atendido a contento, aproveito o ensejo 
para renovar protestos de estima e apreço. -·· 

llma. Sra. 
Dra. DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República 
Membro da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
rasília-DF 
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MINISTERIO DA POL!TICA FUNDIARIA 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 

CARTOGRAFIA E RECURSOS NATURAIS - C2 

IMOVEL 

COO. !MOVEL 

MAPA DEMONSTRATIVA DAS GLEBAS 
PRIMAVERA, XINGU, OESTE E SAO JOSE 1 PERIHETRO 

!===::::::=================:==========! 
f MUNI CIP 10/UF 1 [ ESCALA 
\ INDICADOS _ 1.2.000.000 

t=========~, RESP. T~co., li CONFERE li VISTO 

DATA 
AGOST0/2000 

FONTE 
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MINISTERIO DA POLITICA FUNOIARIA 
INSTITUTO NACIONAL DE COLOMIZACAO E REFORMA AGRARIA 

GRUPAMENTO DE CARTOGRAFIA E RECURSOS NATURAIS - C2 

CONFERE 

COO. IMOVEL 

JMOVEL 
MAPA DEMOSTRATIVO DAS GLEBAS OESTE 

XINGU, PRIMAVERA e SAO JOSE 
EM RELACAO AS AREA INDIGENAS 

AREA 

AGOST0/2000 

PERIMETRO 

DATA MUN ICIP IO/UF 
INDICADOS 1.800.000 

FONTE 

----·-----------------------------------------------J 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
s• Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias) 

OFÍCIO/Nº 254/2000/CaDIM/MPF Brasília/Df , 10 de agosto de 2000 

Sr. Presidente, 

Encontram-se instaurados, na 6ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPF, bem como na Procuradoria da República no Estado do Pará, procedimentos 
administrativos tendentes a apurar situações de ilegalidade que se verificam na Terra Indígena 
Apyterewa-Parakanã (P A). No curso das investigações, apurou-se, em resumo, que: 

a) por meio da Portaria nº 53, de 2 de maio de 1983, do Presidente do 
Grupo Executivo das Terras do Araguaia/Tocantins-GETAT (DO de 
13/5/83, Seção I, p. 8009), foi arrecadada, como terra devoluta, e 
incorporada ao Patrimônio da União, a Gleba São José, situada no 
Município de São Félix do Xingu-PA, com área de 270.000,0000 ha 
( duzentos e setenta mil hectares), estando ali descritas as caracteristicas 
e confrontações do imóvel; 

b) inobstante tratar-se de área pública federal e sem que houvesse qualquer 
ato de disposição do poder público federal, instalaram-se, dentre outros, 
nesta área, em 1988, o Sr. Wilson Moreira Torres e a Exportadora 
Perachi Ltda. ( esta última ostentando títulos, cuja cadeia dominíal 
remonta ao Estado do Pará); 

e) em 28/5/92 é expedida a Portaria nº 267, do Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça, declarando como de posse permanente indígena a área de 
980.000,0000 ha (novecentos e oitenta mil hectares), denominada 
Apyterewa, localizada nos Municípios de Altamira e São Félix do 
Xingu; Qo 

A Sua Senhoria o Senhor 
Doutor FRANCISCO ORLANDO DA COSTA MUNIZ 
MD. Presidente do INCRA 
NESTA 

Recabfd\j ne Wiv19tvf<i, 
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d) em setembro de 1994, o JNCRA local assenta, na Gleba São José, 250 
famílias, instituindo, de fato, o chamado assentamento São José. 
Segundo consta de várias denúncias, em particular o Oficio 035/95, do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tucumã/P A, endereçado ao 
então Administrador da Funai em Belém, este assentamento teria sido 
precedido de um acordo feito com o Sr. Wilson Moreira Torres, 
mediante o qual este - identificado, desde 1988, como responsável, 
juntamente com a Exportadora Peracchí, pela extração de mogno na 
área indígena, bem como pela comercialização de lotes em seu interior - 
doaria uma faixa de terra de 22.000,000 ha (vinte e dois mil hectares) 
ao INCRA para o assentamento, tendo, em contrapartida, a 
regularização do restante da área que afogava ser sua; 

e) a prevalecerem as acusações constantes dos documentos que integram 
os autos dos procedimentos administrativos, o INCRA estaria 
negociando te~cas federai 

fil) ' previamente arrecadadas pelo GET AT, ao qual sucedeu, bem como, por 
dopla afetação, terras indígenas; 

g) o assentamento São José, localizado integralmente na TI Apyterewa, foi 
criado após portaria ministerial de identificação da área indígena 
referida e coincidiu com a data de início dos trabalhos demarcatórios . 
Inúmeros são os documentos denunciando a estratégia, segundo a qual 
o assentamento teria por finalidade pressionar quanto a exclusão de 
parcela de área do total identificado ( o assentamento faz limite com a 
posse de Wilson Moreira Torres, que, por sua vez, limita-se com a 
alegada propriedade da Exportadora Peracchi), tanto mais que 
decorridos mais de 11 (onze) anos da arrecadação e registro em nome 
da União da Gleba São José e considerando, ainda, a circunstância de 
que quaisquer desses colonos foram beneficiados com o título de 
concessão de direito real de uso; 

h) apesar de instado, inúmeras vezes, a promover o reassentamento desses 
colonos em área outra, de modo a garantir aos índios os direitos 
constitucionahnente previstos, em particular a posse permanente de 
suas terras e o usufruto exclusivo das riquezas ali produzidas, o INCRA 
permaneceu inerte, ensejando, inclusive, que muitos outros se 
dirigissem para a área, awnentando consideravelmente o contigente 
populacional daquele assentamento; 

i) por meio do Despacho nº 17, de 7/4/97, o Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça, Nelson Jobim, excluiu de 130 a 160 mil hectares no limite 
sudeste da área indígena (dos quais, 39.204 ha para a Exportadora 
Peracchi), ato este que atingiu o assentamento referido. ~() t 
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Como o ato por último indicado é de flagrante 
inconstitucionalidade. não só por reconhecer validade a títulos que se referem a áreas 
localizadas dentro do território indígena, em violação ao § 6º do art. 231 da CF - território 
este cujos limites antropologicamente definidos é considerado, pelo próprio despacho. de 
conformidade com o texto constitucional -mas também por dispor de terra pública federal em 
afronta às disposições constitucionais e legais pertinentes, por atentar contra os princípios 
constitucionais da irretroatividade e do ato jurídico perfeito, e por tantas outras infrações de 
idêntico jaez, o Ministério Público Federal no Pará estará ingressando com ação civil pública 
para a invalidade do despacho até final de agosto. 

Nesta ação, será postulada providência liminar consistente na 
retirada imediata de todos os não-índios da área Apyterewa. 

Atento, contudo, à situação dos hipossuficientes que se 
encontram na área, representados pelos colonos, o :MPF pretende buscar, com o concurso de 
V.Sa., uma solução extrajudicial para o problema, de modo a que a decisão liminar, que 
certamente virá, não os atinja de pronto. 

Deste modo, e cientes das dificuldades orçamentárias das 
diversas instâncias públicas, vimos solicitar a V.Sa. um cronograma de realocação dos 
colonos que se encontram na TI Apyterewa, o qual acompanhará a inicial da ação a ser 
proposta. 

. Atenc~~~ ~ 

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE Biferro PEREIRA 
Procuradora Regional da República 

Membro da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
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OFÍCIO/INCRNP/N° l/ f 4 

.- 

Senhora Procuradora da República, 

. Refiro-me aos Oficios N° 254 e 353/2000/CADIM/MPF, relativos a 
procedimentos administrativos tendentes a apurar situações de ilegalidade que se verificam 
na Terra Indígena Apyterewa-Parakanã, no Estado do Pará. 

Em relação às ações de reforma agrária efetuadas por esta Autarquia na região, 
em especial a criação e implantação de projetos de assentamentos , informo a Vossa 
Excelência que tais ações sempre pautaram-se pelo cumprimento da legislação vigente, 
notadamente no que diz respeito ao disposto no§ 6° do art. 231 da Constituição Federal 

Segundo trabalhos de plotagem realizados pela Divisão de Obtenção e 
Destinação da Coordenação Geral Técnica do Incra, baseados nos memoriais descritivos da 
Portaria N° 267, de 28.05.92, do Ministério da Justiça, que declarou de posse permanente 
indígena a área de 980.000 ha em questão, do Despacho N° 17, do Exmo Sr. Ministro da 
Justiça Nelson Jobim,' que excluiu parte da citada área, bem como os dados de criação de 
projetos de assentamento de reforma agrária criados por esta Autarquia, todos 
georeferenciados, não há nenhum Assentamento incluso na Terra Indígena Apyterewa 
Parakanã, conforme demonstra o mapa anexo. 

Como se verifica do citado mapa, o Projeto de Assentamento Colônia São José, 
criado pelo Incra em 1 O de janeiro de 1995, é limítrofe à área indígena, e não incide sobre a 
mesma. 

Entretanto, informações da Comissão Pastoral da Terra, da FUNAI, e do 
Próprio Incra apontam indícios de ocupação de pessoas não indígenas no local, tanto possíveis 
clientes da reforma agrária, quanto não enquadrados como tal. 

Excelentíssima Senhora . 
DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
'?rocuradora Regional da República 
Procuradoria Geral da República 
Av. U2 Sul-Quadra 6,)4-Lote 23 -Sala 102 
70200-901 -Brasília/DF (. 
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Para equacionar o problema acima, entendemos necessário ações conjuntas 
entre as Instituições públicas e privadas envolvidas na questão, objetivando o levantamento e 
identificação dos ocupantes atuais não indígenas, para que o Incra possa promover o 
assentamento daqueles considerados em condições legais pela legislação que rege a matéria, 
após os procedimentos normais de cadastramento e seleção. 

Assim, nos colocamos a inteira disposição de Vossa Excelência para as 
discussões que se fizerem necessárias objetivando as providências cabíveis, ao tempo em que 
indico o Diretor Executivo do Incra para as regiões norte e centro-oeste, Dr. Paulo Afonso 
Amato Condé, fone 411-7109, para acompanhamento das ações subsequentes. 

Atenciosamente, 

O COSTA MONIZ 
o INCRA 

--"- ~ 


