
Presidência da República 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

EXTRATO DO REIATÕRIO DO GRUPO DE TERRAS DO PARA 

A Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE/PR), encarregada da coordenação do Grupo de 
Trabalho instituído pelo Decreto s/nº de 20/10/95, após a conclusão de estudos e trabalhos técnicos 
complementares realizados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), publica extrato do 
texto do Relatório do Grupo apresentado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República e ao 
Governador do Estado do Pará, em 20/05/96. A presente publicação tem por finalidade o estabelecimento 
de data de referência para contagem dos prazos fixados naquele Relatório. 

CONCLUSÕES 
Os representantes do Governo Federal e do Estado do Pará concluem: 

1.1 que, tendo em vista a considerável extensão das terras abaixo mencionadas, a transferência ao 
domínio do Estado do Pará deverá ocorrer mediante processo ordenado a ser conduzido por panes, 
escalonado no tempo, de comum acordo entre União e o Estado do Pará, de modo a resguardar os 
interesses público, econômico e social envolvidos, a tranquilidade na região e a boa ordem da 
administração pública; 

1.2 que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) arrecadou e matriculou no 
Estado do Pará, em nome da União, cerca de 30 milhões de hectares; em conseqüência, as terras devolutas 
a que se refere o art. 2°, caput, do Decreto-lei nº 2.375/87, contidas em, aproximadamente, 17 milhões de 
hectares, poderão retornar ao domínio do Estado, mediante processo discriminatório competente, instruído 
com certidão emitida pelo órgão federal responsável pela Reforma Agrária (art. 5°, do Decreto-lei nº 
2.375/87); 

1.3 que serão disponibilizados ao Estado do Pará, por intermédio da Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda (SPU), cerca de 4 milhões de hectares de terras públicas sob a 
administração do EMF A e dos Ministérios do Exército e da Aeronáutica; 

1.4 que será preservada a área do Campo de Provas Brigadeiro-do-Ar Haroldo Coimbra Velloso, de 
aproximadamente 2,3 milhões de hectares, para uso especial das Forças Armadas, sob a administração do 
Ministério da Aeronáutica; e 

1.5 pela necessidade de permanente ação conjunta entre os órgãos federais e estaduais, objetivando a 
implementação das recomendações apresentadas pelo Grupo de Trabalho e a busca do equacionamento 
definitivo das demais questões fundiárias do Estado. 

2 RECOMENDAÇÕES 

2.1 Subcomissão l - Terrenos de marinha, marginais de rios e seus acrescidos, ilhas e áreas 
metropolitanas de domínio da União (art.20 da Constituição Federal) 

2.1.1 Terrenos de marinha, marginais de rios e seus acrescidos e ilhas de domínio da União 

Regularizar as ocupações e disponibilizar cerca de 11 milhões de hectares, principalmente em ilhas 
e várzeas sob dominio da União, mediante projetos de interesse econômico e social, com base no 
Convênio celebrado entre o Ministério da Fazenda (MF) e o Estado do Pará. 

2.1.2 Propriedades da União em áreas metropolitanas 

Com vistas a solucionar problemas existentes na região metropolitana de Belém, o Estado do Pará 
apresentará, no prazo de um ano, aos órgãos federais, projetos de seu interesse para estudos que objetivem 
a possibilidade da cessão de áreas da União. 

2.2 Subcomissão 2 - Terras indigenas, áreas de conservação da natureza e áreas alagáveis por 
hidrelétricas· 

2.2.1 Áreas de alagação das hidrelétricas programadas 

Respeitadas as atribuições de cada instituição, a construção de hidrelétricas no Estado do Pará 
deverá ser precedida de estudos pelos órgãos federais responsáveis pelo projeto, ouvido o Govemo do 
Estado, a fim de que não se reproduzam os problemas ocorridos no passado. 
2.2.2 Ilhas do reservatório de Tucuruí 

Instituir, no prazo de sessenta dias, Comissão coordenada pela SPU, com a participação de outros 
órgãos federais e do Governo do Estado, a fim de estudar a situação dorninial e a destinação das ilhas do 
reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí 

2.2.3 Unidades de conservação da natureza 

a) Com vistas a solucionar problemas relacionados com unidades de conservação da natureza e 
assentamentos do INCRA, comunidades ribeirinhas, remanescentes de quilombos, áreas de abrangência da 
sedes municipais e áreas de exploração tradicional, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 
e da Amazônia Legal (MMA) coordenará Grupos Técnicos, a serem instituídos no prazo de sessenta dias, 
dos quais participarão o Governo do Estado do Pará e outros órgãos federais interessados, com o objetivo 



de estudar e propor soluções para as questões fundiárias especificas concernentes às seguintes Unidades de 
Conservação: 

Reserva Biológica do Rio Trombetas e Floresta Nacional de Saracá-Taquera; 
Floresta Nacional do Tapajós; e 
Parque Nacional da Amazônia. 

b) Promover gestões, junto às lideranças do Congresso Nacional, a fim de agilizar a tramitação do 
Projeto de lei nº 3.822/93, que autoriza o Poder Executivo a extinguir a Reserva Florestal de Gorotire. 

2.3 Subcomissão 3 - Áreas abrangidas pelo Deereto-Iei nº 1164/71 

2.3.1 Concluir, no prazo de até seis meses, as pendências administrativas que possam retardar a 
reincorporação ao patrimônio do Estado do Pará das terras devolutas abrangidas pelo Decreto-lei nº 
1.164/7J e não arrecadadas em nome da União, nos termos do Decreto-lei nº 2.375/87. 

2.3.2 Manter no domínio da União as terras não devolutas matriculadas em .seu nome, situadas nas faixas 
mencionadas no caput do art, 1° do Decreto-lei nº 2.375/87, exceto noscasos em que houver específica 
solicitação do Estado, acompanhada de projeto detalhado que vincule o uso da área aos objetivos do 
Estatuto da Terra e legislação conexa, observadas as disposições previstas no art 5° do Decreto-lei nº 
2.375/87, regulamentado pelo Decreto nº 95 956, de 22 de abril de 1988. 

2.3.3 Promover ações compartilhadas, algumas, inclusive, em caráter emergencial, entre a União, o 
Estado do Pará e seus Municipios em programas de assentamentos e de regularização fundiária em terras 
federais e/ou estaduais, respeitadas as- competências dos órgãos envolvidos, objetivando sornar facilidades 
administrativas, recursos humanos e financeiros na solução dos problemas. 

2.3.4 O instituto de Terras do Pará (ITERPA) e o INCRA, no prazo de um ano, deverão elaborar, 
conjuntamente, cadastro fundiário informatizado do Estado do Pará. 

2.4 Subcomissão 4 -Áreas afetadas ao EMFA e aos Ministérios do Exército e da Aeronáutica 

2.4.1 Desafetar, ouvido o Conselho de Defesa Nacional (CDN), as terras públicas sob a administração do 
Ministério do Exército (MEx), originariamente situadas nos municípios de ltaituba e Marabá, 
denominadas Aquiri, Cinzento, Cururú e Juruena, para, por intermédio da SPU, dar as seguintes 
destinações: 

a) cessão ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
das áreas de preservação ambiental; 

b) cessão à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) das terras indígenas; e 

e) disponibilização ao Estado do Pará das áreas remanescentes, mediante a apresentação de projetos 
específicos. 

l,4.2 Manter afetadas ao uso especial do MEx as áreas denominadas Mossoró, da Prata, Limão e 
Damião, originariamente situadas nos Municípios de ltaituba e Altamira, para futuras negociações com o 
Estado do Pará. 

2.4.3 Doar a gleba Alcobaça ao Estado do Pará, nos termos da Lei nº 9.253, de 28 de dezembro de 
1995, por intermédio da SPU. 

2.4.4 Desafetar, ouvido o CDN, as áreas definidas pelos Decretos nºs 83.240, de 7 de março de 1979, e 
87.571, de 17 de setembro de 1982, para, por intermédio da SPU, dar as seguintes destinações· 

a) entrega ao Ministério da Aeronáutica (MAer) da área de, aproximadamente, 2,3 milhões de 
hectares, necessária ao Campo de Provas Brigadeiro-do-Ar Haroldo Coimbra V elloso, conforme memorial 
descritivo constante do Relatório Final da Subcomissão 4; 

b) cessão ao IBAMA das áreas de preservação ambiental; 

e) cessão à FUNAI das terras indígenas; 

d) cessão ao Estado do Pará de 95 mil hectares, envolvendo cachoeiras nos rios Curuá e Treze de 
Maio, onde o Governo do Estado se compromete a criar uma Unidade de Conservação da Natureza 
destinada ao ecoturísmo; e 

e) disponibilização ao Estado do Pará das áreas remanescentes, mediante a apresentação de projetos 
_ específicos. 

2.5 Outras recomendações 

2.5.1 Víabilizar instrumentos necessanos (convênios ou acordos) entre os órgãos e entidades dos 
Governos Federal e Estadual, objetivando realização de ações conjuntas para solução de problemas 
fundiários no Estado. 

2.5.2 Prover os meios necessários para ampliar a capacidade de atuação da Superintendência do 
Departamento de Polícia Federal no Pará, em especial na região de Marabá, e priorizar a implantação do 
projeto denomínado "PRÓ-AMAZÓNIA", do Ministério da Justiça. 

2.5.3 Solicitar à Corregedoria Geral de Justiça do Estado, por intermédio do Governo do Estado do 
Pará, ações efetivas de controle e fiscalização visando a melhoria dos serviços a cargo dos Cartórios de 
Notas e de Registro de Imóveis, em especial nas comarcas do interior. 

2.5.4 Manter e ampliar o canal de entendimento entre a União e o Estado do Pará no equacionamento 
dos problemas fundiários; com o objetivo de agilizar soluções · 

2.5.5 Ressalvar, nas transferências ao Estado, sem prejuízo do disposto no subitem 2.1. l, o domínio da 
União sobre os terrenos de marinhá, marginais de rios e seus acrescidos. 

2.5.6 A Secretária de Assuntos Estratégicos e um órgão ou entidade pertencente a esfera estadual, 
devem ser designados para aco.mpanhar providências atinentes ao desenvolvimento das ações 
recomendadas nesse relatório, bem como servir de instrumento de mediação. 

\ .., 



3 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

A edição do Decreto nº 1.775/96, que revogou o Decreto nº 22/91, permitiu a apresentação de 
contraditório na demarcação da terra indígena, o que foi feito por aquela Unidade da Federação sobre 14 
áreas, além da reserva Kayapó contestada junto ao Supremo Tribunal Federal. Foge, portanto, à esfera de 
competência desse Grupo de Trabalho a apreciação dessa questão, já que as 23 glebas remanescentes 
estariam em situação regular. 

Compuseram o GT os seguintes órgãos e instituições· 

a) Representantes 

• Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) 
• Ministério da Justiça (MJ) 
• Ministério da Fazenda (MF) 
• Ministério do Exército (MEx) 
• Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária (MARA) 
• Ministério da Aeronáutica (MAer) 
• Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) 
• Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) 
• Secretaria de Planejamento do Estado do Pará (SEPLAN/P A) 
• Instituto de Terras do Pará (ITERl>A) 
• Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Pará (SEGUP/P A) 
• Instituto do Desenvolvimento Bconômíco-Sccial do Pará (IDESP) 
• Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará 

(SECTAM/PA) 
• Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) 
• Policia Militar do Estado do Pará (PMIPA) 
• Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE/P A) 

b) Colaboradores técnicos 

• Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) 
• Instituto de Terras do Pará (ITERl>A) 
• Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária - Superintendência do Estado do Pará 

(INCRAIPA) 

(Of. n9 103/98) 
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