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Senhor Ministro:

(

Atendendo a determinação

de V.1Exa. contida na

Ca~ta SPM/030/76, de 26.04.76 e referente a situação de
titul~
res de terras ~a área do Parque Nacional do Xingu, cabe-me anal!
sar não

só

a pretensão do requerente, como ainda enfocar

global

mente toda a problemática fundiária xinguana buscando uma

solu

ção finita para o assunto, à luz da legislação pertinente.
O Parque Nacional do Xingu, criado através

do

Decreto n. S0.45S, de 14.04.61 e subordinado diretamente à Pres!
dência da República teve como objetivo preservar a área n~le de~
crita (anexo 1) como reserva florestal e campo de estudo das ri
quezas naturais brasileiras, determinando ainda o respeito
as
terras ocupadas pelos Índios, na conformidade do mandamento cons

(_'

titucional vigente e da legislação específica.

Exmo. Sr.
MAURlCIO

RANGEL REIS

MD. Ministro de Estado do Interior
Bras!lia-DF
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ainda do pré-dlto Decreto o dispositivo

se

guinte:
"Art. 59.
Ficam o Ministério da Agricultura
p~r intermédio do Serviço Florestal e a Fund~
çao Brasil Central autorizados a entrar em e~
tendimentos com o Estado de Mato Grosso, com
as Prefeituras locais e cem os legítimos pro
pri.etãrios, se eventualmente existirem,
para
o fim especial da obtenção de doações,
bem
como efetuar as desapropriaçoes
indispensâveis â instalação do Parque. (o grifo é nosso)
Posteriormente,

em 1968, através do

n. 63.082 a área do Parque foi alterada

Decreto

(anexo 02) com fundamea

to no artigo 186 da Constituição de 1967 que assegurava aos
dios a posse sobre as terras que habitavam.

!n

Contudo,permaneceu

neste Decreto o dispositivo do diploma anterior quanto aos
tendimentos com o.Estado de Mato Grosso, Prefeituras locais

e~

legítimos proprietários,

co

mo as desapropriações

e

visando a obtenção de doações, bem

indispensáveis.

Em 1971, novamente alterados os limites
do
Parque Nacional do Xingu - Decreto 68.909 - (Anexo 03), desta pela
vez em decorrência da área do Parque ter sido cortada
BR 080.
Essa alteração consistiu na exclusão da parte
localizada ao Norte do traçado da Rodovia xavantina/Cachimbocpe
permaneceu,
como área
reservada
enquanto
habitada
_-......_- ... ---no~ -entanto,
...
•. .
~
··-· - . - ..
..
. ·.
.
por índios em caráter de permanência, cabendo à FUNAI,
ainda
•..--..... - . . . - ..
--.
.
por força do Decreto, atrair os índios da area desmembrada para

-

-

o interior do Parque.

-

Por outro lado, acresceu-se ao Sul a área

.

.

'

do Parque do Paralelo 12930' até o 139 abrangéndo toda ~região
de perambulação indígena, porém, sem fixação de aldeiamentos
o
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.
o que já ensejara, anteriormente,~ expedição pela·FUNAI de Cer
~
~
.
tidoes Nega~~~~s de~~~s aldeiamentos a ~lguns proprietarios de
·terras, dentro~_dessa faixa acrescida, que teve corno fundamento
principal wna cornpensaçao pela perda da area ao Norte da BR-080.

-
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Frente às alusões contidas nos Decretos cita
dos quanto às doações e desapropriações defronta-se hoje a FUmI
com reclamos como o do objeto de CARTA de Vossa Excelência
em
razão da não efetivação dessas medidas •
Entendo descaber indenizações quer da
da FUHAI quer da União Federal.

parte

Isto porque as terras que compõem a área
Parque com exclusão da faixa anexada ao Sul pelo Decreto
1971, sempre foram habitat imemorial indígena e, portanto;
a proteção constitucional seguinte:

do
de
sob

Art. 198. As terras habitadas pelos silvice .
las são inalienáveis nos termos que a lei f~
deral determinar, a eles cabendo a sua posse
permanente e ficando reconhecido o seu di.re!
to ao usufruto exclusivo das riquezas
·nat~.
rais e de todas as utilidades nelas
exist~n
tes.
· -11

§ 19. Ficam declaradas a nulidade e a e~tin
ção dos efeitos jurídicos de qualquer nature
za que tenham por objeto o domínio, a
pos~e
ou a ocupação de terras habitadas pelos 1:Ji.lv.I ·
ool~.
· '§ 29.

A nulidade e extinção de que trat~
.o
parágrafo anterior ~ão dão aos ocueantes
reito a qualquer açao ou indenizaçao contra a
União e a Fundação. Nacional do Indio."

df

.

Ainda que não bastasse o efe:1-.to retro opera!!,
te da Constituição Federal ã época da expedição
títulos. so

ª-ºs

--·-

--·-

•

-·--·-

...

-.-----'"'--··-

..•

j

-

--·---·

•

.,.·,

.
'

---------~--

- ---

'

.. '!!

•...
•• 1

.

.

------ ------...........

----

--

---...~ -------~--

-· ---

---· ·-- --

' .

••

MINIST~RIO DO INTERIOR

FUNDAÇÃO I NACIONAL DO f NDI
r.: •••••.•. ~·º·U'--

••••

eã.:··.,0sf°Aú:'À~oo"MA ·· ·iNez oA s1LVA • ciw,,

.

sobre aquelas terras a Constituição
nava que se respeitasse a posse dos
habitadas.

ntão vigente - 1946 - ord~
ndios nas terras por eles

Por outro lado, a criação do Parque Ind!gena
desde 1958 era projeto de lei em tramitação no Congresso, maté
ria altamente difundida pela imprensa (anexo 04) e,portanto, do
conhecimento pfiblico, o que demonstra, quanto basta, o comport~
menta malicioso do Governo do Estado de Mato Grosso da
época,
alienando a terceiros terras gravadas pela própria Constituição
Federal com a inalienabilidade.·
~

Entender-se o contrário é a FUNAI e a
União
assumirem um ônus que pelo retalhamento do Parque em
títulos
cuj~ posse jamais foi assumida, alcançará wri montante de aproxi
madamente Cr$ 900.000.000,00 (NOVECENTOS MILHÕES DE CRUZEIROS),
levando-se em conta que o hactare está no valor de Cr$ 600,00 (
SEISCENTOS CRUZEIROS) e que a área indígena perfaz l.500.000ha.
(anexo OS)
Por conseguinte, caberã ao Estado de Mato Grcs
so responder nos termos do Código Civil pela evicção do direito
devendo, ao nosso ver, não só o requerente do anexo à Carta de
v. Exa., como os demais adquirentes de terras encravadas no Par.
que do Xingu dirigirem-se ao Estado para verem-se ressarcidos.
Permito-me reafirmar que o ônus que ora impu
tamos ao Estado de Mato Grosso decorre do fato de que ao
ser
criado o Parque a área eleita para preservação das belezas nat~
rais, flora e falllla, integrava, na verdade habitat imemorial da;
xinguanos.
Nwna outra ordem de consideração, Senhor
M!.
nistz·o, é forçoso salientar a dificuldade da demarcação da área
do Xinguem decorrência do descritivo posto nos tais
Decretos
que delimitaram o Parque, descritivo esse que f~la em uma linha
40 quilômetros sempre equidistante ao Rio Xingu no sentido Norte
/Sul, tendo-se o Rio como eixo •
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1971, ini
Tant
ciou a demarcatória pelo lado Lest{e dando continuidade a
uma
faixa já levantada por duas Agropecuárias (Rica e Amoreiras)que
confrontam com ~ a área do Parque e que por necessitarem de Certi
dões Negativas assina.raro Convênio com a FUNAI no sentido de d!:,
marcar a linha limítrofe.
Deu-se que a pequena disponibilidade
financeira desta Entidade não facultou a demarcação apoiada em
levantamento aerofotogramétrico necessário e indispensável face
o descritivo citado o que acarretou profundo erro topográfico lesivo·ã área do Parque eis que em determinado ponto a linha de
marcatória variou cerca de 22 quilômetros para dentro do Parque
erro esse só constatado recentemente pelo ex-Diretçr, Sr. Orlaa_
do Villas Boas (Anexo 06).

•..

.

-

••

Em consequência desse erro implantada
hoje Ji'
encontra-se uma Fazenda dentro da área do Parque, ao Leste, de 11'
nominada Santa Rosa, com incentivos SUDAM e que diz ter investi 1
-.1
do alto Capital na área (Anexo 07).

-,

,/

Urge, no entanto, a demarcação correta
qa
área do Parque •. E para essa demarcação devo seguir os limites
determinados pelo Decreto n. 68.909, corrigindo o erro cometido
ao Leste e incluindo a faixa ao Sul com várias fazendas portado
ras de Certidões N~gativas que geraram certamente a obtenção d;/
financiamento para aplicação na área eis que esse é o objetivo
das Certidões da FUNAI.
! bem verdade que esse não é wri erro de minha
administração mas .é um problema de responsabilidade do órgão e
constitui dever resolvê-lo.

-

As áreas na posse de terceiros,
tanto ao Les
.
te como ao Sul, não atingem pr~samente aldeiamentos indígenas
mas alteram sensivelmente a área do Parque como demonstrado es
tá nos mapas em anexo. ! admissível pensar-se na alteração do
Decreto limitando finitamente o Parque com wn 49 Decreto excl~
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excluindo as áreas atritadas, porém,l em se tratando do Parque N~
cional do Xingu essa alteração provocará muitas reclamações.
E~
tretanto problemas de outra natureza e talvez tão graves quanto
essa alteração
.
~ serão criados com a demarcação dos 40 quilômetros·
ao longo do Xingu.
Quanto à área acima da BR-080 os estudos proc~
didos aconselham a manutenção do aldeiamento dos Txucarramãe no
Jarina de onde o referido grupo se recusa sair baldados os esfOf
ços no sentido da transferência para o interior do Parque •

.
(

.•..

Diante desta situação vejo-me frente a
duas
alternativas: criar um Posto Indígena no Jarina para assistir o
grupo Txucarramãe que ficará isolado (Anexo 08) ou alterar o l!
mite Norte do Parque pelo Rio Xingu incorporando o lado Oeste,ou
seja,·parte da antiga área localizada no Município de Chapadaà:>s
Guimarães
(Anexo 09) •

t assim, Senhor Ministro que julguei

necessário colocá-lo ao par dos acontecimentos e problemas que envolvem
a área indlgena mais conhecida no Pais e também no exterior mas
que não escapou da cobiça e da invasão indiscriminada.

4'

Aproveito o ensejo para reiterar meus
tos de elevada consideração.

~~~

au.:~~

ISMARTH DE ARA0JO OLIVEI
Presidente
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