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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da

Vara da

Subseção Judiciária de Santos

A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, por

sua Procuradora

abaixo assinada,

vem,

respeitosamente, à presença de V. Exa., com fundamento nos
artigo 225, da Constituição Federal, bem como o artigo 5° da
Lei 7.347/85 propor

.AÇÃO
COM

CIVIL

PEDIDO

PÚBLICA
DE

LIMINAR,
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em face da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI, fundação autárquica federal, vinculada ao Ministério
da

Justiça, com

endereço na

Rua

Anhaguera,

539,

Higienópolis, Bauru/SP, CEP 17.013-191, pelos fatos e
fundamentos que a seguir passa a expor:

1-DOSFATOS

1.

Em 23 de janeiro de 2004, chegaram ao

Município de São Vicente cerca de 120 índios das Tribos
Indígenas Aguapeú, Piaçaguera e Itaoca, oriundos de aldeias
situadas respectivamente

nos Municípios de Mongaguá,

Itanhaém e Peruíbe, todas áreas indígenas já demarcadas ou
em fase de demarcação

2.

De acordo com relatos dos próprios índios,

a tribo fora convidada em outubro de 2003, através da
Secretaria de Cultura do Município de São Vicente, a
participar das festividades comemorativas da Vila de São
Vicente. Todavia, ao chegarem na cidade, foram informados
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que não participariam do evento, pois não foram inseridos no
elenco da encenação.

3.

A Prefeitura

Municpal

então, sem ter efetuado qualquer

de São Vicente,

comunicação,

alojou os

índios em edifício existente no interior do Parque XixováJapuí, local sob a administração

do Instituto Florestal

da

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (doe. 01). Da irregular
ocupação da área do Parque Estadual Xixová-Japuí foi lavrado
Boletim de Ocorrência ( doe. 02)

4.

Os índios passaram a se locomover dentro

do Parque (doe. 03), efetuando desmatamentos e derrubada de
árvores, utilizando foices e facas (doe. 04, 05, 06, 07,08, 09,
10, 11 ).Deve ser ressaltado que uma das árvores abatidas, caiu
no telhado do alojamento aonde os índios se encontravam,
causando o destelhamento do predio ( doe. 12).

5.

Atualmente,

os índios estão situados em

área ocupada pela Marinha do Brasil - Capitania dos Portos de
São Paulo, denominada Praia de Paranapuã.
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6.

A Secretaria de Cultura do Munícipio de

São Vicente propôs a criação de um Parque Temático, no qual
os índios servirão como atração para turistas em busca de
diversão. A idéia foi absorvida pelas tribos.

7.

Oficialmente,

a

FUNAI

não

prestou

qualquer assitência aos índios, embora informada tanto pela
Capitania do Portos ( doe. 13) quanto pela Secretaria Estadual
do Meio Ambiente (doe. 14) de seu deslocamento

e das

consequências da utilização de área de conservação ambiental.
situada em Parque Estadual, ocupada pela Marinha do Brasil e
próxima de outra área ocupada pelo Exército Nacional.

8.

A

fim de

evitar problemas,

a

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
determinou o fechamento do Parque Estadual Xixová-Japuí
por tempo indeterminado, permitindo apenas a liberdade de ir
e vir dos índios (doe. 15), não tendo a FUNAI demonstrado
qualquer preocupação com o caso.

9.

Em 09 de fevereiro de 2004, foi

realizada reunião entre o I. Procurador da República,
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lideranças índigenas que invadiram a área e representantes da
FUNAI . O I. Procurador da República deixou claro que "é
muito cedo para que se tenha uma posição consistente
sobre o aspecto antropológico e que a situação é delicada
porque envolve tanto a Marinha como mais um parque
estadual" , ficando acordado entre os participantes da reunião
que

"enquanto

estivessem

sendo

feitos

os

estudos

antropológicos, os indígenas permaneceriam na área plana
onde estão, minimizando a interferência no restante do Parque,
construindo apenas no plano e sem derrubada de árvores, mas
apenas da vegetação rasteira no local estritamente necessária
para a construção das habitações tradicionais e pequenos
cultivas familiares nas proximidades, como extensão destas".
As partes se comprometeram ainda "a não realizar atos de
caça, em especial de aves de qualquer espécie, dada a
importância do local para o fluxo migratório,e realizando
coleta de frutos e de material caído, e a extração apenas de
materiais necessários para artesanato, sem provocar prejuízos
às fontes naturais de origem desses materiais". De igual sorte
concordaram em diminuir o número de pessoas dentro da área
do Parque Estadual Xixová-Japuí ( doe. 16).
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II - DO DIREITO

DA LEGITIMIDADE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO-FUNAI

1.
2º,

De acordo com o artigo 7º, parágrafo
da Lei 6.001, de 19.12.73, cabe a União a tutela das

comunidades índigenas, tutela essa exercida através do
competente órgão federal de assistência aos sílvicolas. Para
prestar essa assistência foi criada a Fundação Nacional do
Ínido - FUNAI, pela Lei 5.371, de 05.12.67, alterada pelo
Decreto Federal 92.470, de 18.03.86.

2.

Tratando-se os ocupantes da área de

sílvicolas, provenientes de aldeamentos índigenas demarcaos
ou em fase de demarcação (doe. 17), é a FUNAI a detentedora
dos poderes de representação ou assistência jurídica (artigo 1 º,
parpagrafo único da Lei 5.371, de 5.12.67 e artigo 1 °, inciso I
do Decreto 92.470, de 18.03.86).

G
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3.

Cabe a FUNAI, ainda, propiciar assistência

aos índios, o que até o momento não foi efetuado. A atuação
da FUNAI está limitada a participação da reunião agendada
pelo I. Procurador da República . Deve ser observado que a
especial situação da área - Parque Estadual, constituida por
remanescente da Mata Atlântica, servindo como rota para aves
migratórias, ocupada

pela Marinha do Brasil ( Praia de

Paranapuã) e pelo Exército Nacional (Sítio Itaquitanduva) -

faz com que a questão necessite análise cuidadosa.

DA IMPRESCINDÍVEL PRESERVAÇÃO DA MATA
ATLÂNTICA

1.

A Constituição Federal, em seu artigo

225, caput dispõe que "todos tem direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações".
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2.

Para

assegurar

esse

direito

coletividade, o artigo 225, em seu parágrafo 1º, inciso

da

m

estabelece:
art. 225 - ....
§ 1 º - Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I-

.

II -

.

III - definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidos somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifique

sua

proteção.

3.

Ainda no mesmo artigo, em seu

parágrafo 4°, consigna a Carta Magna que a Floresta
Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar , o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro das
condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
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inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais. Verifica-se,
dessa forma, que a Constituição Federal teve especial
preocupação com o meio ambiente, concedendo ampla
proteção, mormente para a Mata Atlântica.

4.

Através da Lei 6.938, de 31.08.81,

foi conceituado o meio ambiente como "o conjunto de
condições, leis, influências e interações de ordem fisica,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas (art. 3º, I). Destarte, o meio ambiente é
considerado

como

um

patrimônio

público

a

ser

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o
uso coletivo .

5.

A proteção jurídica desse ecossistema

(Mata Atlântica) no Estado de São Paulo, foi muito além, com
a criação de vários Parques e Reservas, sendo que no
Município de São Vicente foi criado, através do Decreto
37.536 de 27.09.93, o Parque Estadual Xixová- Japuí (doe.
01). Essa unidade de conservação representa um dos mais
preservados fragmentos de Mata Atlântica da Baixada
Santista, destacado da Serra do Mar e um dos poucos
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localizados à beira mar, englobando vários ecossistemas
como matas de encostas, restingas, costões rochosos e
praias arenosas, que associados promovem a manutenção
da biodiversidade.

6.

O Parque Estadual Xixová-

Japuí, compartilha com a Estação Ecológica Juréia-ltatins,
no município de Peruíbe e com o Núcleo Picinguaba do
Parque Estadual da Serra do Mar, no Município de
Ubatuba, o fato de resguardar os únicos e extremamente
reduzidos territórios em área continental, protegidos pela
legislação de unidades de conservação

7.

A estabilidade dos terrenos ao longo

das vertentes dos morros que compõem o Parque, onde
predominam declividades acentuadas, depende da manutenção
da cobertura vegetal, que com suas raízes e com as copas das
árvores atenuam a ação direta das chuvas, minimizando a
ocorrência de processos erosivos que poderiam resultar em
escorregamentos. Parte da área está recoberta por vegetação de
restinga em fase de regeneração, especialmente aquela
localizada na Praia de Paranapuã. Dada a fragilidade do
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ecossistema, a vegetação exerce papel fundamental para a
estabilização de dunas e mangues, assim como para a
manutenção da drenagem natural. Como se vê, as próprias
características da área do Parque Estadual Xixová-J apuí
impedem a sua ocupação, desmatamento e aproveitamento
para culturas.

8.

De acordo com o plano de manejo do

Parque Estadual Xixová-Japuí, a Praia de Paranapuã, aonde
estão no momento os índios, é considerada importante área de
pouso, reprodução e alimentação de aves migratórias, que
carecem de locais propícios para essas atividades, uma vez que
grande parte do litoral paulista encontra-se descaracterizado
pela urbanização, inviabilizando

a permanência

dessas

espécies (Winik e Namora, 1996). O Parque Estadual XixováJ apuí figura entre os reduzidos territórios suporte de fauna
migratória na faixa continental do litoral paulista, protegidos
pela legislação de Parques e Estações Ecológicas (doe. 18).
Observando as plantas referentes ao Parque, verifica-se que na
Praia de Paranapuã foi classificado como de uso primitivo, não
possibilitando a abertura de novos acessos ou trilhas, bem com
a construção de qualquer edificação, sendo que o acesso à esse
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local deve ser restringido ao máximo (doe. 19, 20)

9.

Deve-se ressaltar, ainda, que a área

ocupada abrange terrenos da

União, cedidos ao Exército

Nacional (doe. 21), terrenos de marinha (praia), bem como
áreas estaduais ( doe. 22) e terras estaduais cedidas à União
para uso da Marinha, conforme comprovam documentos
anexos. Logo, a área do Parque possue, também, imóveis
voltados à segurança nacional.

Dispõe a Lei 9.985, de 18.07.2000,

10.

que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza:
art. 2º Para fins previstos nesta Lei, entende-se
por:
I - unidade de conservação: espaço territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais,

com

características

naturais

relevantes, legalmente institiuido pelo Pdoer
Público com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração
ao qual se aplicam garantias adequadas de

,..
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proteção.

art 7º As unidades de conservação integrantes do
SNUC

dividem-se

em

dois

grupos,

com

características específicas:
I - Unidades de Proteção Inrtegral
II- Unidades de Uso Sustentável.
§ 1 º O objetivo básico das unidades de Proteção
Inregral é preservar a natureza, sendo admitido
apenas o uso indireto dos seeus recursos naturais,
com exceção dos casos previstos nesta Lei.
§ 2º ....
art. 8º O grupo das Unidades de Proteção Integral
é composto pelas seguintes categorias de unidades

de conservação:
I
II

.
.

III-Parque Nacional

art. 11 . O Parque Nacional tem como objetivo
básico a preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza cênica,
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possibilitando a realização de pesquisas científicas
e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, na recreação em contato
com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o

••••

§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e
restrições estabelecidas no Plano de Manejo da
unidade, às norams estabelecidas pelo órgão
responsável por sua administração e aquelas
previstas em regulamento
§ 3º ....
§ 4° As unidades dessa categoria quando criadas
pelo Estado ou Município, serão denominadas
respectivamente , Parque Estadual e Parque
Natural Municipal

11.

Dessa forma, com amparo em dispositivo

constitucional, a lei confere às unidades de conservação do
grupo de proteção integral um uso absolutamente restrito,
buscando assegurar sua finalidade de efetiva preservação do
meio ambiente.
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DISPOSIÇÕES
CASO.

QUE PODEM SER INVOCADAS NO

NECESSIDADE

DE

INTERPRETAÇÃO

HARMÔNICA.

1.

O artigo 231 da Constituição

Federal, dispõe que os índios tem direito às terras por eles
tradicionalmente ocupadas, esclarecendo parágrafo 1 º desse
artigo que "são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
as por eles habitadas em caráter permanente ... ". Manoel
Gonçalves Ferreira Filho esclarece que:
"A Constituição garante aos índigenas a
posse das terras

que tradicionalmente

ocupam. Note-se que o verbo está no
presente: "ocupam". Assim, não lhes é
garantida a posse de terras que tenham
ocupado no passado, mas já não ocupem
no presente (na data da entrada em vigor
da Constituição)(

em " Comentários à

Constituição Brasileira de 1988", editora

!5
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Saraiva, 1995, vol. 4, p. 117). (grifo nosso)

2.

Prosseguindo, finaliza o mestre:
"Depreende-se deste parágrafo que as terras
"protegidas"

são

determinadas

a

partir

da

"habitação permanente". Quer dizer, que dure
longo tempo e persista no momento de incidência
da

Constituição

(senão,

não

mais

seriam

"habitadas" e muito menos "permanentemente"). E
a partir dessas terras de "habitação permanente"
elas se ampliam para compreender as utilizadas
para as suas atividades produtivas etc" ( obra
citada, p. 118).

3.

Ora, a área inserida no Parque

Estadual Xixová-Japuí não apresenta ocupação índigena de
forma permanente, não podendo essa área ser tida corno terras
índigenas. Todavia sua importância ecológica é inconteste e
conhecida de todos.

4.

Paulo

Affonso

Leme

Machado,
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citando Bardesco, faz a seguinte consideração:
"Os direitos não são absolutos, não são fins em si,
mas limitados e condicionados em seu objetivo.
Abusar do direito é, pois, tomar o meio pelo fim,
pô-lo

a

serviço

de

seu

egoísmo,

com

desconhecimento do interesse social ( em "Direito
Ambiental Brasileiro",

editora Malheiros,

6ª

edição, p. 247)

5.

Não

podemos

analisar

direitos

conferidos em lei sem os limites dados por outros direitos,
também de importância igual.

6.

No

caso, os índios vieram

de

aldeamentos índigenas (Mongaguá, Itanhaém) próximos da
área que invadiram, com demarcação já concluída ou em
andamento. Não são índios que tenham perdido o local de
habitação permanente. Ressalte-se que de acordo com as
primeiras manifestações (doe. 23), os índios somente vieram
para o Município de São Vicente em decorrência de convite da
Prefeitura Municipal de São Vicente, que agora abraça a idéia
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de um denominado "parque cultural", com contornos de um
parque temático, para incentivar o turismo e o ingresso de
tributos aos cofres públicos . Dentro das aldeias existentes, os
índios certamente contavam com proteção adequada e com
meios de subsistência mais condizentes com sua condição.
Nem se diga que a área não apresenta condições de abrigar
todas as famílias, visto que como os próprio sílvicolas
informaram, foram poucas as famílias que se deslocaram,
sendo que algumas retomaram para a aldeia de origem,
demonstrando que consideram mais adequada a moradia
naquelas aldeias. Se pulverizada a ocupação indígena em um
sem número de reservas, a comunidade perderá com a
desunião.

7.

A ocupação índigena, seja pela

simples implantação de uma aldeia, seja para construir um
parque cultural temático, dentro de área de conservação
ambiental, de relevância inconteste para toda a coletividade,
não só paulista, mas brasileira, contraria igualmente a
legislação aplicável aos sílvicolas. O conceito de terra índigena
pressupõe a utilização de acordo com os usos, costumes e as
tradições, aliada à presevação dos recursos ambientais,

--
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elemento imprescindível para o bem estar dos índios.

8.

O projeto de implantar um parque

temático pode inclusive caracterizar crime de acordo com a
Lei 6.001, de 19.12.1973
art. 58 - Constituem crimes contra os índios e a
cultura indígena:
I- ....
II - utilizar o índio ou a comunidade indígena
como objeto de propaganda turística ou de
exibição para fins lucrativos. Pena - detenção de
dois a seis meses.

9.

Mas mesmo considerando apenas a

construção de habitações tradicionais e plantio, a área não
apresenta características que permitam tal utilização. A sua
formação com declividades acentuadas, cestões rochososo,
solo arenoso não permite plantio, fazendo com que os índios
não consigam meios de subsistência de conformidade com

suas tradições.

10.

A proximidade do local à áreas

.

_
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altamente urbanizadas pode importar em risco para os índios,
tais como tráfego intenso poluição sonora, conduzindo-os a
uma aculturação sem qualquer preparo.

III -

DO ACORDO. INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS

CONSTITUICIONAIS E ORDINÁRIAS

1.

Embora

louvável

a

preocupação do I. Procurador da Républica com a preservação
ambiental da área, os termos do acordo não foram capazes de
resguardar o frágil ecossitema de Mata Atlântica protegido
pelo artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal e com a
criação do Parque Estadual Xixová-Japuí.

2.

Apesar

de

reconhecer

a

impossibilidade de se determinar a ocupação indígena na área,
diante dos termos do acordo, os índios podem cortar a
vergetação rasteira, construir suas casas e efetuar plantio de
subsistência, impedidos apenas de caçar especialmente as
aves.

3.

Ora, vegetação rasteira não siginifica

-~·., ··' ' .
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vegetação desprovida de importância. A vegetação de restinga,
como já dito, apresenta-se imprescindível para a fixação de
dunas e mantunção de mangue. Todavia, apresenta um aspecto
de vegetação rasteira, sem porte arbóreo considerável.
Ressalte-se que o corte dessa vegetação ocasiona uma
reposição lenta, geralmente de porte e diversidade menores
(doe. 18).

4.

De acordo com à lei 4. 771/65, artigo

2°, a vegetação de restinga é considerada de preservação
permamente, essencial para proteção do solo.

5.

Ademais, só presença de seres humanos no

local impede o fluxo de aves migratórias e a sua reprodução,
causando impacto nacional imensurável a: fauna, uma vez que
as aves deixarão de utilizar o local para pouso.

6.

Permitir a construção de habitações

tradicionais , plantio e mesmo a derrubada de vegetação
rasteira, em ocupação ainda não definida como regular,
importa em tomar definitiva a agressão ambiental sem amparo
em lei. Se o estudo atropológico considerar inexistente
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1

ocupação índigena anterior, a mata atlântica já terá sido
irreversivelmente agredida.

III

-

DA NECESSIDADE.

DE

toNCESSÃO

DE

1

LIMINAR

DA PLAUSIBILIDADE

E V;EROS~IMILHANÇA

DO

1

1

DIREITO AMEAÇADO

1

1.

A existênbia de "fumus boni
1

juris", é aferida pela simples leitura do~1 documentos e dos
1

!

fatos narrado e sua análise diante do Direito.
!
2.

Deve ser ressaltado qu~ o direito a um meio
i

ambiente equilibrado está resguardado: pela Constituição
Federal, que criou uma série de normas assegurando a
preservação ambiental, as quais foram
dehdamente
analisadas
.
!
!
nos ítens anteriores.

.
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3.

Para José Afonso da Silva, as normas

constitucionais referentes ao meio ambiente, geraram a
formação de um novo direito fundamental1 A proteção ao meio
1

ambiente vai além da preservação da 'flora e fauna, mas
implica em proporcionar ao homem direito a uma vida
saudável. Discorrendo sobre o tema

o

insígne Professor

esclarece:
"A proteção ambiental, abrangendo a preservação
da natureza em todos os seus elementos essenciais
à vida humana e à manutenção do equilíbrio
1

ecológico, visa tutelar a qualidade do meio
ambiente em função da qualidade de vida, como
uma forma de direito fundamental da pessoa
humana. Encontramo-nos, assim, como nota
Santiago Anglada Gotor, diante: de uma nova
projeção do direito à vidapois ne~te há de incluirse a manutenção daquelas condições ambientais
que são suportes da própria vida,

e o ordenamento

jurídico, a que compete tutelar o interesse público,
há que dar resposta coerente e eficaz a essa nova
necessidade

social

(em

"Direito

Ambiental
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Constitucional", fls. 36)

A área· em tel~ está recoberta

4.

por

vegetação classificada como "Mata Atlântica" e ainda é área
de preservação permanente

e, portanto, i sujeita as restrições
i

contidas no Decreto Federal 750/93 e L~i 4.771/65. Deve-se,
'

também,

considerar que sendo 1a vegetação tida como Mata

Atlântica, recebe proteção constitucionall conforme dispõe o
i

artigo 225, da Constituição Federal, que considera esse tipo de
'

1

1

vegetação como patrimônio nacional. Pari fim, a área invadida
é Parque Estadual, área de prot~ção int9gral, como dispõe a
Lei 9.985, de 18.07.2000.

DO "PERICULUM IN MORA''

O "periculum -in morai' pode ser traduzido

1.

como "a existência de um perigo: risco ~e se tornar difícil ou
1

impossível

a

execução

de

principal"( cf. Lopes da Costa ,

.futura

sentença
i
1

em "Direito

na

ação

Processual Civil
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Brasileiro", v.I.p. 148)

2.

Diz a lei que o perigo justificador
!

da

proteção liminar deve ser fundado, relacionado com um dano
próximo, que seja grave e de difícil reparação. E justamente da
gravidade dos fatos expostos, exsurge o "periculum in mora".
•

3.

o

de dificil reparação,
interpenetram

1

dano há de ser a: um só tempo grave e
i

mesmo

porque . as duas

idéias

se

e se completam;' posto que para ter-se como
•

1

realmente grave uma lesão é preciso que seja irreparável sua
consequência ou, pelo menos, de dificil reparação. Irreparável
1

ou de difícil reparação é o dano que não permita, por sua
natureza, nem reparação

, nem a do respectivo
'
equivalente (indenização) ( cf. Humberto !1'heodoro Júnior , em
"Tutela Jurisdicional

específica

RT 574/15) e nesse caso

Cautelar",

estaria a lesão à saúde, à vida e ao meio aimbiente.
•

4.

São irreparáveis

1

os danos ao meio

ambiente, que estão advindo da continuidade da ocupação e
dos desmatamentos que vem sendo realizados, sem qualquer
finalidade (porque derrubar uma árvor~ situada ao lado de
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construção já existente, que acabou por causar o destelhamento
'

:

do prédio, com prejuízo para os J?rópriosÜvicolas?)

5.

Com a obtenção d~ liminar, estar-se-á

dando proteção judicial a este frágil ecossistema, que a cada
desmatamento perde um pouco de sua' biodiversidade, pois
trata-se de um ecossistema únic~ e cada intervenção antrópica
nele ocorrida, gera desgaste ao todo,

6.

Diante disso,

a:

Fazenda do Estado

requer a concessão de liminar 'consistente na obrigação de
fazer, determinando-se que a FUNDAÇÃO NACIONAL
DO ÍNDIO- FUNAI, retire imediatamente os índios do
1

Parque Estadual Xixová-Japuí, conduzindo-os a uma das
reservas já demarcadas ou· em f~se de demarcação
!

existentes nas proximidades do Munici!piode São Vicente,
aonde estarão os índios protegidos, assegurando-lhes,
ainda, total assistência que .tem, até o momento, sido
negligenciada.

7.

Deve ser ressaltado que ante a

iminente ameaça de perecimento do direito, desnecessária a
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observância do disposto no artigo 2° da Lei 8.437/92. Esse é o
entendimento da doutrina, tal como observa Hugo Nigro
Mazilli, que ensina ser necessária a audiência do representante
judicial da entidade pública "desde que isto não leve ao
perecimento do direito" ( em "A Defesa dos Interesses Difusos
em Juízo, editora Saraiva, 9ª edição, p. 148). Assim, a Fazenda
do Estado requer a concessão de liminar,"inaudita altera pars",
posto que a demora na audiência pode implicar em danos
irreversíveis ao meio ambiente.

8.

Para garantir o cumprimento

da

determinação judicial, requer-se a fixação de multa diária,
nos termos do artigo 12, paragrafo 2° da Lei Federal
7.347/85 e que deverá ser de R$10.000,00 (dez mil reais). O
valor se justifica em vista do bem que se pretende proteger - a
integridade do meio ambiente, situado em Parque Estadual.

9.

Todavia, não concedendo esse

D.

Juízo a liminar para desocupação total da área, a Fazenda do
Estado formula pedidos sucessivos, como dispõe o artigo 289
do Código de Processo Civil, informando que tais pedidos
também estão fundados em direitos transindividuais.
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10.

Ora, a situação atual referente a ocupação é

indefinida, podendo vir a gerar conflitos ~ insegurança jurídica
e social, bem como a degradação ambiental . Cumpre

a

FUNAI elaborar estudo antropológico, contudo não foi fixado
qualquer prazo para tanto, o que só agrava a situação
ambiental.

11.

Igualmente, cabe a FUNAI exercer a tutela

dos índios e exercitar o poder de polícfa nas áreas indígenas
(artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 6.001, de 19 de desembro de
1973 e artigo lª, do Decreto n. 92.470, de 18 de março de
1986).

12.

Dessa forma, a Fazenda do Estado

requer seja concedida liminar, determinando -se
a) a fixação de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação
do estudo antropológico pela FUNAI, impondo-se multa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de
descumprimento da obrigação
b) a obrigação da FUNAI de providencair barracas para
abrigo dos sílvicolas, bem como fornecer alimentação

_

.
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impedindo que seja efetuado desmatamento de qualquer
tipo de vegetação, enquanto não há conclusão do estudo
antropológico, impondo multa de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para o caso de descumprimento.;
c) a obrigação da FUNAI manter 24 '(vinte quatro) horas
um representante da entidade na área provisoriamente
ocupada, a fim de analisar as situações fáticas que
acontecem diariamente, bem como exercer a fiscalização
de entrada de pessoas autorizadas pela entidade para
contato com os índios, cumprindo-se, assim, determinação
legal, impondo-se multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelo descumprimento.

O valor da multa se justifica em vista
do bem a ser garantido.

IV- DO PEDIDO

1.

Face ao exposto, a Fazenda do

Estado requer:
a) expedição de carta precatória para citação da Ré, Fundação
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Nacional do Índio- FUNAI, através de seu representante legal,
na Rua Anhaguera, n. 539, Higienópolis, Bauru, para,
querendo, contestar a presente ação, no prazo legal;

b) a cientificação da União, através da Advocacia Geral da
União- Procuradoria Seccional de Santos, dos termos da
presente ação, em vista da invasão ter ocorrido em imóvel
ocupado pela Marinha - Capitania dos Portos e ainda a
existência de imóvel de domínio da União situado na área do
Parque Estadual Xixová-Japuí ;

e) a determinação de obrigação de fazer imposta a FUNAI,
consistente na remoção dos índios que invadiram o Parque
Estadual Xixová- J apuí, dando-lhes total;assistência;

d) a imposição de obrigação de fazer à FUNAI, consistente na
recomposição do meio ambiente degradado pelos seus
tutelados, ou a condenação no pagamento de uma indenização
que reflita os danos ocasionados ao meio ambiente, para que a
Fazenda do Estado possa efetivar a sua recomposição .

2.

Caso

não

aceitos

os

pedidos

,.
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anteriores, a Fazenda do Estado, conforme lhe faculta o artgo
289 do Código de Processo Civil, requer sucessivamente:
a) a fixação de prazo que não ultrapasse 6 (seis) meses para
demarcação da área, diminuindo a situação de indefinição
juridica,

sempre geradora de insegurança

e conflitos,

possibilitando que toda a comunidade tenha conhecimento de
que área é reservada aos sílvicolas e qual tem a função de
presevação da mata atlântica.

3.

Requer, outrossim, a, produção de todos os

meios de prova em Direito admitidos; especialmente prova-documental, pericial e testemunhal.

4.

Dá-se à causa, apesar de ser o bem tutelado

inestimável, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Termos em que,
P. Deferimento.
Santos, 11 de fevereiro de 2004

GISELE BELTRAME STUCCHI
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
IF-P. ESTADUALXIXOVÁ-JAPUÍ
Av Bartolomeu de Gusmão N.º 192 - Santos/SP-CEP: 11030-600
Fone: (OXX13) 3261-7154 ou 3'.261.3445
PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA
MATAATLÃNTICA-PPMA(SMA/KFW);

Carta PEXJ nº 002/2004
Santos, 29 de Janeiro de 2.004

Exma. Senhora
Dra. Cintia Orefice
D.D.Procurad.,ra do Estado
Santos-SP

Excelentíssima Senhora.

·. ~
~''·,
;s:,,_.

,.,..

Vimos pela presente, encaminhar Vossa Senhoria, o conjunto
dos documentos abaixo relacionados, referentes ao episódio que resultou na ocupação
dos índios nas áreas pertencente a Fazenda Pública do Estado e da União (esta sob
Jurisdição da Marinha do Brasil) ambas integrantes do PEXJ,Unidade de Conservação
de Proteção Integral, sob administração da Secretaria do Meio Ambiente, através do
Instituto Florestal, com o objetivo fornecer as informações no sentido de subsidiar a
adoção das medidas que Vossa Senhoria julgar necessárias, para sanar a irregularidade
supra citada; qual seja, a ocupação ilegal pelos silvícolas1. Relatório de 28/01/2004 da Direção do PEXJ;
2. Matéria do Jornal A Tribuna, pág. A-12 de 26/01/2004;
3. D.O.E.-Publicação do Decreto de criação do PEXJ;
4. Ortofoto PEXJ:
5. Transcrição e matrícula do terreno na Praia de Paranapuã;
6. Boletim de OcorrênciaPAmb nº 040594;
7. Oficio da Capitania dos Portos nº 0095/2004-01-29;
8. Boletim de Ocorrência do l º D.P. de São Vicente;
9. Conjunto de fotos durante a inspeção no PEXJ;
Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para
reiterar nossos protesto de elevada estima e distinta consideração.
_

-----

Atenciosamente.

RS n º 4:-063.,..260

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
IF - P ESTADUAL XIXOVÁ - JAPUÍ

Av Bartolomeu de Gusmão N.º 192 - Santos/SP - CEP. 11030-600
Fone: (OXX 13) 3261-.7154 ou 3261.3445
PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA
MATA ATLÂNTICA • PPMA •
(SMA/Kl'W):

IN~'TITlfTO FLORESTAL

Santos, 28 de Janeiro de 2.004

limo Senhor
Julio Wilson V.VeJ12rdi
Coordenador Regional do Litoral Centro
Cubatão S.P.

Vimos pela presente , relatar as conseqüências gravíssimas
sofridas pelo Parque Estadual Xixová-Japuí, pelo impacto advindo do alojamento irregular
e aleatório, praticado pela Prefeitura Municipal de São Vicente, de 120 índios entre
crianças e adultos, na área pertencente à Fazenda do Estado em que está localizada a antiga
FEBEM e posteriormente o CECOF, entidade municipal (atualmente desativada), que
segundo informações, foram impossibilitados por motivos cronológicos de participarem das
festividades comemorativas da fundação da vila de São Vicente, conforme matéria
divulgada pelo Jornal A Tribuna de 26/01/2004.
Como providência imediata, realizamos em 27/01/2004,
uma inspeção "in loco" em operação integrada com a Polícia Ambiental- lª Cia/3° BPAmb,
Marinha do Brasil com o apoio da equipe de fiscalização do Núcleo Cubatão/PESMar
objetivando o contato direto com a liderança do grupo onde, após nos apresentarmos como
responsável pelo PEXJ, informarmos a situação fundiária do Parque, mediante a exibição
de planta cartográfica, o líder do grupo, Sr AUÁ DJU, informou que:
1 .Os contatos com a Secretaria de Cultura de São
Vicente e os ensaios a participação dos indígenas na abertura das festividades supracitadas
iniciaram no mês de outubro p.p. e que o secretário municipal daquela pasta não cumpriu a
sua parte alegando ser tardia a inserção dos índios no evento, causando indignação dos
mesmos;
2. No ponto de vista do Sr. AUÁ DJU, o município de
São Vicente está diretamente ligado à questão dos índios, originalmente seus primeiros
habitantes, sendo usado seus nomes e seus costumes, ficando os remanescentes dessas
tribos desamparados, sem espaço físico e cultural, defendendo ainda, a criação de um
espaço para a casa da cultura indígena, a exemplo de outros povos, nos moldes da já
existente em ltanhaém, resultante da parceria com a Prefeitura daquele município;
3. Indagado sobre qual o prazo de permanência dos
índios no local, o líder afirmou a intenção de implantar uma aldeia nova no local para
abrigar os indivíduos sem espaço em suas aldeias, citando a Barragem na zona sul da
capital com aproximadamente 600 indivíduos nesta condição;
(segue... )

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
IF - P. ESTADUAL XlXOVÂ • JAPUÍ
Av Bartolomeu de Gusmão N.0 192 • Santos/SP- CEP: l l 030-600
Fone: (OXXl3) 3261-.7154 ou 3261.3445
PROJt:TO DE PRESERVAÇÃO DA
MATA ATLÁl'ITICA • Pl'MA •
(SMA/ Kl'W~

l/'l~"TITIITO FLORJ;ST AL

i (continuação...)
4. Durante o diálogo, fomos interrompidos por um telefonema
de um representante da Funai de nome Cristiano para o celular do líder dos índios, que nos
passou a ligação, onde o mesmo nos informou que esta instituição federal não estaria
incentivando aquela ocupação irregular, sugerindo que oficiássemos aquele órgão
posteriormente;
5. O mais grave neste contexto, é o ralo de, sob a justificativa
do incômodo decorrente do fluxo de "brancos" (vigilantes, funcionários da prefeitura etc)
no CECOF, os índios estarem ocupando, por iniciativa própria, o espaço e estruturas
existente na praia de Paranapuã que eram utilizadas e sob os cuidados da Marinha do Brasil
,não sendo detectado nesta data nenhum desmatamento de grande monta;
Diante do exposto, solicitamos o apoio desta Coordenação
Regional no sentido adotar as medidas necessárias e acionar as autoHdades competentes no
sentido de unir esforços em caráter de urgência, para a retirada' pacífica dos índios do
interior do PEXJ, em conformidade com os direitos que Constituição Federal lhes confere.

Participaram da operação integrada:
Polícia Ambiental: Cb PM Tosta;
Sd PM Eduardo
Marinha do Brasil: Ten. Piovesan
Ten Sampaio
Instituto Florestal : P.E. Xixová Japul (este signatário) com apoio da:
Equipe de fiscalização do Núcleo Cubatão/ PE~Mar
Sendo só o que tínhamos a relatar no momento, nos colocando
a disposição para qualquer esclarecimento.
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Santos, SEGUNDA-FEIRA,26 óe janeiro de 2004

SÃO VICENTE
_,1

POTENCIAL

Cidade pode ganhar parque cultural indígena
'

A idéia, de um grupo

ªefraiaíndiosde Paranapuâ,
acampados na
~grada a Prefeitura
PEDRO CUNIIA

Da Sucursal
lhares atentos acampa•
·
nham passos cadenciados.
Í:m sincronia com o som da rabeca, de flautas e chocalhos, ln·
dios balançam em volta de dois
jpvens que, marcados pelo ba~d do bumbo e guiados pelos
smais do cacique disputam
µma luta simulada. Em uma
formação paralela, as mulheres
seguem o ntmo para mostrar
união. 1: a dança thondaro.
,;:uma das muitas manifesta~
da cultura indígena, a atí\/Ídade - usada para preparar
Wi'homens para futuros conntos corporais - pode se
nar, em breve, um novo atra;o para turistas e moradores
~São Vicente,
!• Desde sexta-feira, três tribos do Litoral Sul ocupam a
)rea do antigo Centro de Con~·ivl:ncia e Formação (Cecof)
de Paranapuã, com a íntençào
de reconquistar um espaço que
há cerca de 500 anos, pertencia

O

f

aos seus ancestrais. Os índios
pretendem instalar no Município um Parque Cultural lndígcna, o que já foi recebido com
interesse

pela Adminiscraçao

Municipal
"No passado, os tupis ocu
pavam todo o trecho de São
Vicente a lguape, mas foram
expulsos pelos colonizadores.
Agora, os índios estão se organizando para conquistar direitos básicos à saúde, educação
e um lugar para viver", explíc
o cacique Auá Dju, da alde,
tupi-guarani Píaçaguera, de
Peruíbe,

Trajetória
Ele diz que sua tribo - junto com índios das aldeias Iraoca e Aguapeú, de ltanhaém e
Mongaguá, respectivamente chegou à Cidade na sexta-feira,
com a intenção de participar da
Encenação da Fundação da Vila
de São Vicente. Sem ter um lugar para ficar, o grupo decidiu
ocupar a área de marinha, mais
próxima à chamada Praia das
Vacas.
Como os ensaios para a encenação começaram em outubro de 2003, a Prefeitura não
encontrou espaço para encaixá-los no espetáculo Diante da
impossibilidade de acrescentar
índios autênticos ao elenco, o

Ad•lbtrto M1r_quH

secretário de Cultura, josé Ri·/
cardo Leite Ruas, prometeu
que na próxima edição eles serão convidados anrecípadarncncc ··quanco mais original,
melhor", ressaltou Ruas, depois
de encaminhar os nativos para
as instalações do Cecof.
Segundo o presidente da As·
sociaçãc Brasileira de Apoio 2.0
Indío e ao Meio Ambiente.
Carlos Aparecido Camargo, até
o momento a Prefeitura está
cumprindo o que f01 acertado.
"As instalações são boas. com
luz e água, e já foram entregues alimentos para as três
tribos", disse o lndio, de origem kaigangue
Camargo afirma que agentes
da Funae visitaram o local no
sábado e prometeram enviar um
antropólogo esta semana para
estudar uma possível demarca·
ção de terras dentro do Parque
Estadual Xíxovã-japuí, onde fica o Cecoí de Paranapuã.
Alem das três tribos Já instaladas, dois ônibus devem chegar hoje, com índios terena, de
Bauru. O cacique Jurandir dos
Santos Lemos esclarece que as
comunidades indígenas procu·
ram se unir em ocasiões como
esta. "Depois de acertarmos
qual grupo permanecera aqui,
o restante retornará à sua
terra".

Os índios pretendem montar um aldeamento na área que foi habitada hã 500 anos por seus ancestrais

Aldeamento teria local para acolher nativos
afirma o cacique Auá DJU.
Caso a proposta de fixação
No entanto, ele lembra que
de um novo aldeamento em São
Vicente, dotado de Parque Cul- em São Vicente e muníctpros
vizinhos o índio não tem esparural, seja concretizada, visitantes terão uma oportunidade
ço. "Usam nossa imagem em
rara de conhecer detalhes da eventos. mas quando um grucultura original do Brasil. Os po vem à cidade para vender
mdids, cm conrraparcida, te· produtos artesanais, é tratado
como mendigo". De acordo
riam um espaço para acolhicom o cacique, além de realimento de nativos de passagem
zar apresentações culturais, a
pela região.
Com seus cantos, danças, co- aldeia vicentina comportana
uma Casa de Apoio ao Indío,
núdas e artesanato, comunidades indígenas começam a ganhar para acolher integrantes de
espaço no setor runsdco cm ou- tribos distantes que estivestras cidades, como Peruíbe, "Es- sem visitando a região.
tamos bem organizados, dentro
O grupo ainda não definiu
de uma estrutura que conta com quem será o cacique do povoacacique, vice-cacique, pajé, gru- mento calunga, o que será resolpos folclóricos, escolas em tupivido em uma reunião entre as li·
guarani e projetos de turismo", ·deranças indígenas marcada pa-

ra os próximos dias.
·
Localizada em uma área pró·
xima ao pertrnetro urbano, a aldeia exigiria urna proteção re[orçada A segurança física ficaria a cargo dos guardiões indígenas, denominados 1ho11daro~. com
apoio das policias Federal e Militar. Já a estabilidade espiritual
do grupo seria uma responsabilidade do pajé,
Há quatro anos exercendo esta função no aldeamento Praçaguera, Auá Ditsapea - que sígnifica homem da claridade do
sol - garante que o pensamento positivo pode evitar problemas. O pajé, de 56 anos de idade, diz que aprendeu os segredos das ervas rnedicínais com os
mais velhos da tribo,
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PODER EXECUTl'/0
DECRETO N ~ 37.536, DE 27 DE SETEMBRO DE 1993
Cria o Parque Estadual Xixouâ-faput
e aâ providências correlatas
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do sstado de: São Paulo, no uso de suas atríbuiçõcs legais, :l vista
do disposto nos artigos 23, inciso VI, e 225, § 1·?; inciso
lll, da Consrlruição da República Fedcrauva do Brasil, artigo 5'.' da Lei Federal n':' 4.771, de 15 de setembro de
1965, e artigo 191 da Consrírulção do Estado e:
Considerando as solicitações do Poder Público Municipal de São Viccnce e Praia Grande, das Universidades
e da comunidade local, no semido da proteção do patrímônio ambiental abrangido pelos morros da Prainha, japuí, Xixov:í e: Itaipú:
Considerando que o complexo cm questão representa um dos mais conservados fragmentos de Mata Atlimica da Baixada Santista, destacado da Serra do Mar, e: o
único já estudado tocatízado à beira-mar;
Considerando que o maciço cm quesrão engloba grande variedade de ecossistemas como matas, restingas, capoeiras, cosrões rochosos e praias arenosas, que
associados promovem a manurenção da biodiversidade;
Considerando a importância da :írc::i como pomo de:
pouso, reprodução e allrncntação de: aves mígratôrías, que
carecem de: locais propícios par.1 o desenvolvimento des-

sas atividades, uma vez que grande. parte do Htoral paulista encontra-se descaracterizado pela urbanização,
inviabilizando a permanência dessas espécies;
Considerando a importância científica comprovada
por inúmeros trabalhos, já realizados ou em andamento
no local, por conceituadas instituições de pesquisa;
Considerando que a área estã inserida em região que
vem apresentando grande potencial para realização de atlvidades de educação ambiental;
Considerando que dentre os aspectos históricos, o cenário paisagístico ainda hoje representado pelo maciço
rochoso, coberio de vegetação atlântica, remete à época :
da chegada das primeiras naus a São Vicente, primeira vila 1
do País, associando a preservação da memória e da his- '
tória do Brasll;
Considerando a necessidade de proteção legal da área
com o objetivo de contrapor a fone pressão causada pela ocupação irregular ou pela especulação Irnobiltdria,
Decreta:
Artigo 1 '.' - Fica criado,,ojParque Estadual Xixová·Japuí, nos Municípios de São Vicente e: Praia Grande, com
a finalidade de assegurar :i Integral proteção dos ecossisternas ali contidos.

Artigo 2'.' - O Parque Estadual Xlxová-Japuí abrange uma área de 901, OOha, assim descrita: "Inícía-se no vêrtice O 1, nas coordenadas UTM 358460.000 Este e
7347140.000 Norte, situado à margem da Av. Tupiniquins, d:11 segue com azimute de 127'.'24' 19' · e seca numa dísrãncia de 107 ,OOm até o vértlce 02, siruado na cola
alrimétrica 2.5m, dai deflete à esquerda e segue em direção NE pela referida cota até o vértice 03, daí segue com
azimute de 48'.'2 J '59" e seca numa distância de 60,2 J m
:11é o véruce 04, situado na cota alttmétríca 50m, daí segue em direção NE pela referida coca até o vértice 05. daí
segue com azimute 69'.'04'3 I" e seca numa disrância de
182,00m :ué o vértice 06, daí deflete à direita e segue com
azírnute de 145'.'32'35" e seca numa distância de
1.140,00m até o véruce 07, nas coordenadas UT/11
360415.000 Este e 7346405.000 Norte, situado a 250,00m
do cestão rochoso da Praia de Paranapuã, daí segue em
dírcção Sul, acompanhando o referido cosrão, sempre distando 250,00m da linha de litoral, passando pela Praia
de lmqultunduva e a Fortaleza do Iraipú até o vértice: OH,
nas coorcerudas UTM 358880.000 Este e 7342570.000
Norte, situado a 250,00m do costão rochoso do Morro
do Iraipú e a 250.00m da Ilha Marcelo Brandi, circundando :1 referrd« ilha distando 2S0,00m dela até o vértice U9,
nas coordenadas UTM 3'.;8670.000 Este e 7342065.000
Nort~. sicu:i~~mar ad~_ncro a 2S_0,00m do cosqo rochoso do Morro do ltaipú e a 250,00m da Ilha Marcelo Brandi daí segue em direção Sul acompanhando ainda com
traçado no mar u referido cosrão até o vértice l O, sltuado :i margem da Praia da Enseada do Itaipú a 250,0(hn
cio costã« rochoso do Morro do Itaipú, daí segue com azimute de 46'.'19'55" e seca numa dlstãncía de 152,07111
até: o vért ice I l, daí deflete :i direita e segue com azimute
de 134" 1 o· 1 O" e seca numa distãncla de 24 3.98m até o
vértice !2. snuado na cora atrírnétrica 25,0üm, daí segue
em direção NE até o vértice 13, daí deflete à esquerda e
segue com azimute de 340~0 l '00" e seca numa distância
de 117 ,04m atê o vérrlce 14, situado na cota nltimêtrica
25,00m, dai segue direção SW acompanhando a referida
cora aré o vértice 15, daí segue com azimute de
304~,03'39" e seca numa distância de 428,5 lm até o vértice 16, situado à margem da Av. Tupiniquins, daí segue
em dircçân NE acompanhando :i margem da referida avenida aré o verríce O l onde teve início esta descrição. encerran do assim, uma área de 901,00 hectares,
confronrundo ao Norte com o Mar Pequeno e a Baía de:
S:1o vlcenre. ao Sul com o Oceano Arlânttco. ao Leste com
a Baía de Santos e ao Oeste com o Oceano Arlântico. Praia
G rande <: o Bairro do Japuí. ".
Arcigo 3\' - Caberá ao Insriruro Florestal, da Coordcnadoria de Informações Técnicas, Docurncnração e Pesquisa Ambiental - CJNP, da Secretaria do /lleio Ambiente,
a írnplanração. a adrntnísrração e a guarda do Parque Estadual Xixo vá-jnpuí, assim como sua rcgulartzação e c::1;1boraçáo do Plano de Manejo.
Artigo 4 ~ - Este decreto entrarã em vigor na data de
sua publicação.
Palácio dos Bandeíranres. 27 de setembro de 1993
LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO
Édis Milai
Secretário do Mdo Ambiente:
é

Ctáudio Ferraz de Alvarenga

Secretário do Governo
Publicndo na Sccrerar!n dr Estado elo Covrrnu.
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desta Dc.lg_gacia, const~_o__t.ei;-_l}"l_o_po_J:enr F;PCll i l"\t-i:> r -...JIIER~
e
1..MO-DE•• ENTREGA;"dos próprios nacionais designados por Gleba •A"'

IEntr~-

GLEBA "B",
1

situados

na •Praia.

das Vac_as ou Paranaeuã•i

no Munic!

_

pio de são Vicente, Estado de são Paulo, que faz o· serviço do Pa

ltrimõnio da União ao Ministério da Marinha, conforme Processo MF
n9 0880-35.125, de 1977. Aos vinte e sete ~~~s do més de iulho
na Delecacia do
do ano d_e mil novecentos e oitenta e tres (1983)
Serviço do Patrimõnio da União no Estado de são Paulo, comoarece
o SERVIÇO DO
ra.m, de \lJll lado, como Outorgante do presente termo,
seu Deleaado
PATRIMONIO DA UNIÃO, representado nest~ ato pelo
o HINIST.t:RIO
Dr. Elias Bauab, e, de outro lado, c~mo~_!~orgado,
Tia ao
ora representado pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra
DA MARINHA,
com coffi!?ede Moraes, Capitão dos Portos do Esta~o d~São Paulo,
tencia gue lhe foi subdelegada pelo Senllor Comandante do Primei-

ro Distrito Naval, oor meio da Portaria n9 0080, de 03/05/1983 1
Pelo representante do Serviço do Património da União foi dito o
1
sequinte: Cláusula Primeira - aue a União Federal· é senhora e
de
leqitima possuidora dos imóveis constituidos de duas áreas
Praia
"'B •• , situados na
terras, desiqnados por GLEDh ·A"' e GLEBJ\
.
das V3cas ou Paranaouã, no Municloio e Comarca de são Vicente

.

e

Estado de são Paulo, cuia aquisição se processou nor meio do Con
37 a
trato de Doacão lavrado em 0,4 de marco de 1983, às folhas
41 do Livro de Notas n9 3 (Três) - de contratos de Comnra e VP.n- desta Deleqacia do service do PatriJnôda, Doacáo, Cessão etc.
ão
onde figura como Outorqante Doadora a Fazenda
nio da União,
' nas
Estado de são Pau~.Q.i 1nstft?mc_11t;.o_es~~-~eg í, s.tJ::i:ido sob nS'

.

,

• ' "i··--a'"·-

i},{ã't:'rI:-curas·~~9251·7.r•e-!;•925'18''~<.Y.'do~cart'ór1'o'"'de··~Reai-stro····de""l.moVe
s= a
--··- 1

Cláusula Sequnda - que os aludidos

Q.oiiiâ'rêâ. :dê_~·s·ã"cr~·v:1;cente-~J?.
GLEBA "'P."1próprios nacionais assim se descrevem e caracterizamt
110, à marqem de um córrego, do plgue"tem inicio no niquete n9

w. na d s
1964} de N 839521
(fev,
seaue
no
rumo
magnético
te 110
seis metros e trinta
tãncia de 426,30m (quatrocentoG e vinte e
Do ponto. "'A" segue no rwno roagn§._
centimetros), até o _ponto "A".
·---- ----·
'.
í

1i /

;_

,,

maqnético (fev, 1964) de N 6908' E1 na dist5nc1a de 4 .L0..1 O Or.n {_su~
- -trocentos e qe_; ~troa), até o marco de c1~cnto 23t confrontando
do piquete 11 ~- a~ rnarco. de cimento _23 L. com z erna nc s c cn te do próorio do Estado..1_..9.!_eba "e". Do marco 23 segue com os seguintes •
rumos maqnéticos (fev. 1964). e distâncias em rnetrosr S 889581H,
32.86m (trinta e dois metros e oitenta e seis c e n t Íf!l.':!. troa l , NB4Q
381 W, 68,45m (sessenta e oito metros e quarenta e cinco centime
e
troa) 1 N 89935' w, 36,57m (trinta e seis metros e ci~enta
sete cent!rnetros) 1 S 789411 w. 49,76m (qua r e n ta e nove metros e
setenta e seis cent!metros)7 s 629541 w, 73,27m ( setenta e três
metros e vinte e sete cent!roetros)1 S 30932' w, 1 3 , 3 Orn (treze me
Jt~os e trinta centímetros) 1 resEectivamente os marcos de cimento
,,<;is• 24, 25, 26. 27, B e 29 confrontando do marco 24 ao marco 29,
com terrenos 9.Lcompunhi~
E. 5. P .A._::_ Do rna r co 29 segue com os
seauintes rumos magnéticos {fev. 1964) e distãncias em metros: s
339341 w. 35.01m (trinta e cinco metros e um ce~t!metro,, S 499
, o 1 w. 16.87m {dezesseis metros e oitenta e sete centímetroa)1 s
s 49361w,
329591 w. 15,90m (quinze metros e noventa centímetros) I
s
53.72m (cinaüenta e três metros e setenta e dois centimetros)J
s
119381 w. 6,55m rseis metros e cingõenta e cinco centlmetros)1
s
40,27m (quarenta metros e vinte e sete centlrnetros)J

o

739031

w.

53941'

w.
w.

s
19 • 5 D!fl (dezenove metros e cinqn enta ccntimetroa)1
34.81m (trinta e quatro metros e oitenta e um centi.me76904 1
(vinte e·sete metros e oitenta centime
•.. troa l l s 22941~Ji.L_~7 18Dm
: 1...ros) r S 991 O'. _E, 22196m !vinte e dois metros e noventa e seis
setenta e 1
centímetros) 1 S 4919' w, 31,72m (trinta e um metros e
laois centímetros) l S 299411 W, 48,22m (quarenta e õito metros e
1

!vinte e dois centlrnetros)1 S 31930'

w,

36,25m

(trinta e seis me-

ltros e vinte e cinco centímetros>, S 72934" w, 18,SSm {dezoito/
:metros e cinqüenta e cinco cent!.Inetros)1 S 99441 w, 20,53m (vi-n':te metros e cing6enta

e três centlmetros) 1 S 18948' W, 36,48 m /

1

(trinta e seis metros e quarenta e oito centlmetros) 1 5 349431
26,70m (vinte e seis metros e setenta centimetros) 1 S 11928• W

i

33c42m (trinta e três metros e quarenta e dois centímetroa)1
8913'

1-

W

S

E, 60,45m (sessenta metros e quarenta e cinco centímetros),

,:

• '7

'.-.;s
' ·;)
., e'·

.

1 :ij

,
/

i1'

1

1

-~-- ']Ç>] o. W 115, 1 Orn (guinze metros e dez centímetros)
3,77m (tres metros e setenta e sete
centlmctros),

5 82934'

1

E,

I
s 54947
~
(trinta e Seis metros e Vinte e rinro
rPnrfmorrn~) r S 699
04' E, 33, 20m (trinta e tres metros
e vinte centlmetros)z
s 83c;>
52' E, 27,65m (vinte e sete metros e sessenta e cinco centime tros) 1 N 76c;>311 E, 3 2, 5 Orn (trinta e dois me~ros e cingUenta cen~
1

36.25m

timetros)1 S 339291

E, 36106m

(trinta e seis metros e seis centí
os marcos de cimento n9s, 30,31, 32, 3 3.
e, 34, 3_5 1 36, 3 7 J. 38, 3 9 1 40, 4 1 , D, 4h__i~, 44 { 4~6,
E, 47,
49,
51
e
501
52.
Do marco 52, segue com os seguintes rumos
48,
metros}, respectivamente

magnéticos

(fev. 1964) e d s t ânc a, em me t r o a

i

s

109491

E, 22,36m
/
(vinte e dois metros e trinta e seis ce~tlrnetros)1 S 9Ç>241 w,
47,50m (guarenta e sete metros e cingOenta cen!J..metros) 1 s 49361

w,

í

í

98,39m (noventa e oito metros e trinta e,

ove centím~tros)t ~

e seis metros e q~ª . r.fü1~e.ntiID.e=..._
43,22m (quarenta e tr~s metros e vinte e dois
tros}, S 219511
(oitenta e um metros e tr~s ~
centimetros) 1 .S 18947' w~~m
I
S 11935' E, 49,2Drn (quarenta e nove metros e vinte
~tírnetros)1
e
cent!metros)J s 24927' E, 60,51m (sessenta metros e cinqüenta
6Q14' E. 46,41m

lauarenta

w,

wn centímetros)1

e.

s

E, 41,39m

12946'

(quarenta e wn metros e trin

me8Q53 1 w' 42,40m (quarenta e dois
tros e quarenta cent!metros) J respectivamente os piquetes n9s. I
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62, este fincado próximo ao
ta e nove centimetros)1

s

:Morro Pindoé, confrontando do marco 29 ao piquete 62 (Morr.o Pin62.
Do piquete
doé), com Antônio Luiz Barreiros ou Sucessores.
seque com o rumo rnaqnetico (fev.
eia de 432,75m
I .-

S 21958·

1964) de

w,

(g~t~~~~~~~s e trinta e 9~!~~~;os

cinco centímetros),

e setenta

e

situada no Har Grosso.

at~ a Pedra ~a Torre.

~9~fE9E:!ª~ª9 do ~or~o pjndoé ot§

na distân-

da Torr~, cora o_Cel. Al
Da Pedra da Torre segue·pe-

.~_Pedra

fredo Firmo da Silva ou Sucessores.

lo cestão de pedra com os seguintes rumos magnéticos
e distãncias em metros: N 88948' E, 32,35m
e trinta e cinco centímetros) 1 s 5B935' E,

( f e"LL_j 9 6 4)

{trinta e dois metros
160,64m (cento e ses-

senta metros e sessenta e quatro centirnetros} l N 82915' E, 99,36
N 82Q21'E,
m (noventa e nove metros e trinta e seis ce nr Ime t ros l 1

..

·-··

-·

78,41m

34' Er

(setenta e oito metros e guarenta e um·cent1metros) l N 759
54r40m (~!~g9~~ta e quatro metros e guarenta cent!metros)7

N 89937' Ef 20]..1 75m (duzentos e sete metros e1setenta e cinco /
(cingüenta e:oito metros e quacentí.metros) 1 N 879501 El 58141m
merenta e um cent!metros)l N 74r421 Er 1121 4 Orn '(cento e doze
tros e quarenta centímetros) 1 N 319211 E! 127~89m {cento e vint.e
e sete metros e oi tenta e nove centimetros) 1· ~ 5593 5 1 E, 8 5, 5 2?Il
(oitenta e cinco metros e cingOenta e dois cent!metros)[ N 61949'
160,32m (cento e sessenta metros e trinta~ dois centímetros),
E
N 59931' E,

541 ~~~_Jp~üenta

e guatro metrosi e oitenta e guatro
'

N 40923' E, 85,75m (oi tenta e cinco metros e seten
ta e cinco ce~~!metros) L.!!_40913' E, 30!65m (trinta metros e ses
senta e cinco centimetros}r N 35909'~E, 33,52m (trinta e tris me

cent!metros);

e dois centimetros) l N 59 915 :' Er 75,20m ( seten-

tros e cinoOenta

a e cincQ..Jlletros_e_yinte_cent!metrosLL-N-1592~.,_A~~a3m_{gu~~
renta e quatro metros e oitenta e três centímetros~! N 24927' E.
31, 44m

(trinta e um metros e guarenta e guatro centímetros)!

399131

E.

101,SOm. (cento e um metros e cingOe~ta centímetros) z N

110r62m

27928' El

(cento e dez metros e sessehta e dois ceniime-

E,

troa} r N 10935'

e

N

55_, 4 2m {cin9Uenta e cinco ketros e guarenta e

dois centímetros) z N 12952' wt 37i48m

(trinta: e sete metros

e /

N 60958' Wt 50 /76m (cingnenta me'
tros e setenta e_seis centímetros) l N 85942' ~t .(5t74tn (guarenta
e cinco metros e setenta e guatro centímetrosl 1 N 64934' w, / /

quarenta e oito centímetros}!

(cento e vinte e tris metros e cinqõe~ta centimetrosJ. 1

123,SOm

respectivamen~~
87,
102,

89. 9 o, 9,

88.

103, 104 e 1
(f ev ,

magnéticos
102,77m
421

os marcos de cimento n9s. a,t· a2t 83t 84[ 85[ 8 6,

w,

s2c;,57t

t

os.

97, 98, 9 9

1O1 i
/
Do marco 105fsegue çom bs seguintes r umca

92, 93, 94, 95,

96,

1964) e distãncias em metrosi

(cento_~-~~~ª metros o actento e sete,
4~0m

w,

1

100,

N 53915•

w, / l

ccntimctroBJ, S 299

(quarenta e dois metros e sessenta centímetros),

11slo2m

s

(cento e quinze metros e dois centímetros) l

N
219301
141135m
Hl
(cento e guarenta e um metros e trinta e cinco
centlmetros} 1 H l9Q32' Wr 127l47rn (cento e vinte e sete metros e
quarenta

e sete centímetros),

- -

-~--------

respectivamente:os
-·-··---

-

:

piquetes n9s. I

'

(

,,

n9s. 106, 107, 1 O 8, 109 e , , o I confrontando do marco 81 ao pique
I
te 11 O com o mar 1 esse perímetro encerra a superfície de I
/
1 • 2 6 S. 7 O O, O Om J

(hum milhão, duzentos

tecentes metros guadrados)"1

o

)

e sessenta e cinco mil e se

GLEBA '"B"

i -

•• tem inicio no ponto
ao

(zero), materializado no terreno por um piquete de madeira,

lado esguerdo da estrada gue dá acesso ao imóvel, se2ue com
os
seguintes rumos ma9nêticos: ( f ev , 1964 ) e'distãnciaa em metros: s
659551

s

w,

22,23m (vinte e dois metros e vinte e tres centirnetro~1

65955 '__!!t~~~,m

6293"1'
W1

(vinte e seis metro~_sete

c~~~f~~tros)

Wc 18 [ o 4m (dezoito metros e guatro centímetros)

S 689101

{trinta e seis metros e sessenta e tres centímetros}

36163m

s 529081

1

s

1

W1 56149m

(cingneot:a._e seis metros e g~arenta e nove

cent!metros} 1 reseectivamente

l
/

marcos de concreto n9s. F1 1 E 2 i
3 e 4 • confrontando do marco F ao marco 4, .com terras da Prefei.
tura Municieal de são Vicente.
Do marco 4 segue com o rumo maonético (fev. 1964) de S s2ç,oa• wt na distãncia de 106,00m (cento
06

-------·-

e seis metros L até o :eonto B.
Do p~_I'! to B, segue no rumo maqné'
tico (fev. 1964) de s 37Q52' E, na distância aproximada de 50 m
( cinoOenta metros) , ponto

e,

e

e,

canto da cerca existente.

seque em reta até o piquete nQ 112,

ao piquete 11 :2, com remanescente
"C" •

(fev.

Do pi

Do Eonto

confrontando do marco

do pr-oErio do Estado, Gleba

se2ue com os Sf:guin;e·s rumo~~g!:éticos
l
1964) e distâncias em metros:
N 519471 E, 68,48m (sessenete 112,

ta e oito metros e guarenta e oito centlmetros)7 N 48932' E,
80,09m

"L
/ /

N 34958' E, 57, 30 m
(cinqüenta e sete metros e tripta centímetros); N 7925' E, 30,88
(oitenta metros e nove centímetros);

m (trinta ~etros e oitenta e oito centlmetios!1 resEectivamente
'p qnetes· 113, , 14 I 115 e 116::,Q, confrontando do piquete 112
ao
í

Jj6~o
m:i

co~~~~r,_~~~~. p~rl~e~~º-~~c~~~~.ª ~l:1P~F~f~~~- de 18.620,0C
(dezoito mil, seiscentos e vinte metros quadrados)". Cláusula

Terceira

- que,

tendo em vista o disposto nos artigos 77 e 79 do
Decreto-lei nQ 9.760, de 05 de setembro de 1946 (D. O. U. de 06/ /
09/46) ,·na Instrução Normativa SPU nQ O 1 t de 30 de marco de 1981 •
em seu Cap!tulo VI, itens 79 õ 83 (D.O.U.
de 22[04LB1), e a autorização do Diretor-Geral do Serviço do Patrimõnio da União,
/

contida

no despacho

de 27 de

do processo de. referência1
entreqa

junho de 1983, exarado às fls.

2elo presente

dos ·e!§prios nacionais descritos

119

--

ins!,rumento, é {eita

a

e caracterizados na

I

cláusula

sequnda, ao MINISTtRIO DA MARINHA1 a ·cujo e nc a r c o f Lc a-.
rã enquanto ae,!icado em suas atividades esEecíficas. Cláusula

Quarta

- que, entreta_ntot fica assegurada ao Outorgado do oresen
te instrumento a faculdade de dar ao imóvel ora entreque a des-

-

tinação prevista na Lei n9 5.658, de 07 /06/197:1
(D.o.u. de 08/06/
1971),
cabendo-lhe, em conaeqõência, praticar os atos que se fizerem necessários a esse fim. Cláusula Quinta -·que, na forma/

--

do disposto no citado Decreto-lei n9 9.7601
de 1946t a presente
entrega é feita nas seguintes condições1 a)- cessada a aplicação,
reverte-se o erõer!o nacional à administração do Serviço dQ
trimõnio da União, independentemente de ato esEec!al
{art, ii:

:eaI

b)- a entreqa fica suieita a confirmacão dois anos aQÕs a lavratura deste instrumental cabendo ao Serviço do Patrimõnio da União
ratificá-la, desde que, nesse período, tenha o imóvel sido utili
zado no fim para que é entregue (art. 79 ~ , Q) • Pelo Ministério
da Marinha, através de seu representante, foi dito que recebia/
os próprios nacionais na fonna Erescrita neste instrumento. E eu,
(a} (Edison Magalhães), advogado contratado em exerc!cio nesta
Delegacia,

escrevi o presente TERMO DE ENTREGA que, lido e achado conforme, vai assinado por mim e pelos presentes.
a:
Elias
~-·-!.~Tiago de Mora e a.
E, para constar, eu, /f //j{;i,/f~
·cr.,vdio
M.alvezzi)( ady~ado contratado em exercício nê~l.ega~ia,
ex-

-

pedi a presente certid;o aos ~inte e sete dias do mês de julho/
do ano de mil novecentos e oitent~ e três (27/07/1983)
subscrevendo-a o Chefe da Seção de Coordenação e Contratos e visando-a
o Delegado do Serviço do Patrimônio

da União no Estado de

são
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Cais da Marinha - Porto de Santos - Macuco
11045-911 - Santos - SP
Tel.: (13) 3221-3454 ~ secom@cpsp.mar.mil.br

O 1lcio 11º
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12004-CPSP

Santos,

SN/VN/0'2/T

J,)g

de janeiro de 2004.

\

A Sua Senhoria o Senhor
EN!LIO PEREIRA BARBOSA NETO
Adminisrrador Substituto da. Fundação Nacional do Índio - Bauru
R. Anhangüera, ng 539 ~ Hígienópolis
17013-191-Bauru-SP

Assunto: Ocupação de terreno.

Senhor Administrador,

1.
Participo a Vossa Senhoria que no dia 26 do corrente cerca !de quarenta índios
tribos do Litoral Sul do estado de São Paulo, incluindo mulheres e crianças, ?Cllparam o terreno
Marinha do Brasil, localizado na Praia de Paranapuã, município de São Vicente - SP. Além
pertencer à União,
tal terreno está situado no Parque Estadual Xixová-Japul, que é uma área
•
1
preservação ambiental.
!

de
da
de
de

2.

Nesse mesmo dia, foram feitos, • por meio do Instiru~o Florestal 1~a Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, da Policia Florestal, da Policia Militar e desta Capitania,
tentativas de remover os índios daquela localidade, porém, elas se mostrararnjinfrutíferas, haja vista
que os índios manifestaram a vontade de ali permanecer.
'i
3.
Assim, solicito a Vossa Senhoria que interceda junto aos referidos índios, no inruito
de que eles desocupem pacificamente a mencionada área, a fim de que a ordem! seja restabelecida.
'

4.

Aproveito a oportunidade para externar-lhe a minha consideraÇf-O.

/<~~
~o-de-Mar-e-Guerra
Capi tão dos Portos

SECRETARIA

DE ESTADO

DOS

NEGÓCIOS

DA

SEGURANÇA

PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO :PAULO
PRIMEIRO

DISTRITO

POLICIAL

Rru FTIM DE OCORReNCIA

DE s~o VICENTE-SP

n9 817/2004

- PC

Natureza
da Ocorrfncia:
ESBULHO POSSESSORIO.
loral cto F~to: parquP Estadual
XiMova - Japui - ~ao
Cif::C: 1Q D.P.
S.'.).
Data
do 'r a t o t 23.01.20~4:.

Hora com! j9h~~
I Nn J C J ADf1S:
or-i~1ndas

VITIMA!

Hora do fato: incerta.

APROY. I MA DAMENTE

da Cidade de Mongagua

INSTITUTO

~:r:;r:16.196.Q\8:::;/SP,

Vicente.
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I MD I os

DA

TF: I BO

I ND I GENA

AGUAPEU,

SP.

FLORESTAL(Rep.
EDUARDO· LOURENCO
f i Lho de Jose
Lour en co da ·3i.lva
e de

DA

SILVA:

Sebastiana
Rodrigues daSilva, brasileiro, natural de Sao Paulo SP, nascido aos
?0.~7-l9b~~ pardo, casado, Funcionaria Publico ~stadual,
residente
a
Av.
Ascenso Fen--eira, nQ 875 tel. ?9711-77-50
- Balneario
Japura
PraiR GrAnrlP - SP).
TESTEMUNHA: SEF:AO AF:f::OLADAS POSTEi:;: I Qf::MENTE.
________________________________________________

'·)!=" rrru.n.

:

--------------------

N IH I L •

HISTbRJCO:
Comparece neste plantao o Representante da vitima informando que, em
m?Acios domes
de Outubro de 2003,
a tribo supra, citada foi convidada
att-aves
da Secretat-ia
de CLilb ..u--a de
Sao Vicente,
a par-ticipar
das
festividades comemorativas da Vila
de Sao Vicente. Os indios chegaram
a Cidade no dia 23.01.2004, sendo informados qu~ nao participariam do
PVPnta, pois nan foram inseridos no elenco da encenacao. Diante deste
fato,
os
indios
foram alojados
no antigo
CEC~F:
assistidos
pela
F'n?fejb
..tra
de Sao \Jic@nte. Ocorre, que os ind:os
stao ampliando
a
ocupacao
da cffea
que
pertence
ao ParqL1e Est- u,-:i.
b Jur isdicao
de
I;;;=.tituto Flot-?.;;=.tal,
com anirnos de ali se in ta· at"l"!(
definitivamente
aldeiar Nadam
·;;i=ío

...,_

'·Jicente,

Ut:'

Dra

/

2~04.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A VISTORIA NA ÁREA OBJETO DE OCUPAÇÃO POR
POPULAÇÃO SILVICOLA. NO BAIRRO PARQUE PRAINHA- PRIA DE PARNAPUÃ
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTEISP IINTERIOR DO PARQUE ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUI)

FOTO 01 - VISTA DO LOCAL, ONDE OBSERVA-SE PLACA INDICATIVA DE QUE A AAEA EM QUESTÃO PERETENCE A
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR CONSEQUENTE A UNIÃO (SPU).

FOTO 02-VISTA GERAL DO LOCAL ONDE SE OBSERVA QUE OS ÍNDIOS ESTÃO ARMADOS E COM PINTURA DE
GUERRA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A VISTORIA NA ÁREA OBJETO DE OCUPAÇÃO POR
POPULAÇÃO SJLVICU~ NO BAIRRO PARQUE PRAINHA- MUNICiPIO DE SÃO VJCENTE/SP .
(INTERIOR DO PARQUE ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUI)

--~~-

FOTO 03 - DO LOCAL OBSERVA-SEA CONVERSAENTRE AS AUTORIDADESMUNICIPAISE ESTADUAIS COM OS
REPRESENTANTESDOS INDIOS.

FOTO 04- DETALHE DE UM INDIO EM PONTO ESTRATÉGICO VIGIANDO O ACESSO DE PESSOAS
'~-

RELA TÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A VISTORIA NA ÁREA OBJETO DE OCUPAÇÃO POR
POPULAÇÃO SILVICULA, NO BAIRRO PARQUE PRAINHA - MUNICÍPIO DE SÃO VICENTEISP.
(INTERIOR DO PARQUE ESTADUAL XIXOVÃ-JAPUI)

FOTO 05 - DETALHE DE UMA DAS EDIFICAÇÕES QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS PELOS INDIOS.
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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INSnruro

FLORESTAL

C.P, l~::2 • 01059-970 • Slo Paulo, SP • Bmil FUJ\e: (O Hl 623 l • i~S5 Piix:, (Dll) 6232 - S7õ1
Rua .:!e: Ho11t1, !IS1 - P.orto Flm~I- CEP 0:23 77--000 - Slo Pi.~ - SP • Dirctori• Gtul

São Paulo1 29 de janeiro de 2004

Off cio DG n4 19/2004

Exmo. Senhor Secretário.
Conforme é de vosso conhecimento e em razão dos fatos recentemente
ocorridos no Parque Estadual XiXova-Japuí, determinei o fechamento desta
unidade de conservação, com vistas a manter a segurança do local.
Neste sentldo. gostaria de solicitar a gentileza de que tosse ofieiado ao
Comando da PoUcia Ambiental esta decisão, bem como a intenção de, com o
auxilio desta corporação, não permitirmos a entrada de estranhos à área para
que se mantenha a integridade física desta unidade de conservação de
proteção integral (Lei 9965/00), doe Imóveis que lá se encontram, dos
tunclonários do estado e inclusive dos próprios índios, até que as medidas

judiciais que estão em andamento resultem na definição deste quadro.

Sem mais para o momento, apresento protestos de consideração.

1-,,,_ ~·

Gv,~

&....

j

MARIA CECÍLIA WEY DE BRITO
Diretora Gerar
Instituto Florestal

Exmo Senhor
PROF. JOSÉ GOLDEMBERG
Secretario de Meio .Ambiente do
Estado de São Paulo
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO FLORESTAL
C.P.1322- 01059-970 - São Paulo, SP - Brasil Fone: (011) 6231 - 8555 I:ax:: (OÚ) 6232 - 5767
Rua do Horto, 931 -Horto Florestal - CEP 02377-000 - São Paulo -SP -Diretoria Geral

São Paulo, 29 de janeiro de 2004

Ofício DG nº 18/2004

Senhor Diretor.

Venho pela presente determinar o fechamento, por prazo, indeterminado,
do Parque Estadual Xixová-Japuí, situado no município de São Vicente, em
decorrência da invasão lá perpetrada por aproximadamente 60 !índios, desde o
dia 26 de janeiro de 2004.
;
Tal medida se faz urgente e necessária com vistas a manter a
integridade física desta unidade de conservação de proteção integral (Lei
9985/00), dos imóveis que lá se encontram, dos funcionáriqs do estado e
inclusive dos próprios índios, até que as medidas judiciais : que estão em
andamento resultem na definição deste quadro.
.
1
Sem mais para o momento, apresento protestos de consideração.

P>ót,_, G.J· Lvrr ~· i
MARIA CECÍLIA WEY DE BRITO
Diretora Geral
Instituto Florestal

llmo. Senhor
EDUARDO LOURENÇO DA SILVA
Resp.p/Exp. P.E. Xixová-Japuí

~~

'?/~
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

~V~

~_,O_~
IJABINETE DO SECRETÃRIO

São Paulo, 29 de janeiro de 2004
Ofício SMA n º 0~ /2004
Senhor Administrador

Venho pelo presente cientificar Vossa
Senhoria a respeito da invasão ocorrida no dia 26 de
janeiro do corrente ano, no Parque Xixová-Japuí, de
propriedade do Estado de São Paulo, por parte de
aproximadamente 60
(sessenta) índios pertencentes à
grupos Guarani.
A área invadida constitui unidade de
conservação de proteção integral, nos termos da Lei
federal nº9.985/2000 - SNUC, que se encontra ameaçada de
sérios riscos ambientais em face da citada invasão.
As
tratativas
levadas
a
efeito por
representantes do Instituto Florestal, órgão estadual
responsável pela administração do Parque,: com vistas à
desocupação amigável da área restaram infrutíferas.
Em face do exposto e uma vez que existem
várias áreas indígenas demarcadas no Estado de São Paulo,
inclusive próximas à área invadida, como .a s localizadas
nos Municípios de São Vicente, Peruíbe, Itanhaém e
Mongaguá, solicito sejam adotadas providências imediatas
com vistas à remoção dos índios do Parque, estadual, sob
pena de o Estado ser compelido a adotar · as medidas de
ordem judicial para a preservação da área.
Sendo o · que há para o momerrt o ,
protestos de consideração.
·

apresento

Ll--J~' ~~~~

J~Sf

GlLbEMBERG

Secretário de Estado do Meio Ambiente

A Sua Senhoria
EMÍLIO PEREIRA BARBOSA NETO

Administrador Substituto da Fundação Nacional do Índio Bauru
Rua Anhanguera nº539 - Higienópolis
Bauru - SP

GI

~E

FUNAi

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
ADMD'l.1STRAÇÃOEXECUTlV A REGIONAL DE BAUR.U. $P

f

Oficio n" iO~/GAB/ AER BAU/04.
Bauru~SP. 30 de Janeiro de 2004.

Excelentíssimo Senhor,
Em atenção ao seu Oficio n''038/2004..CPSP, de 29/01/2004, inftmnamos a Vossa

Excelência que esta Administração Regional, por intennédio do Posto lndígena Peruíbe, que
assiste os indígenas no Litoral Sul do Estado de São Paulo, enquanto Baixada Santista, vem
mantendo contato assfduo com os indígenas ocupantes, da etnias Guarani Mbya e
autodenominada •tupi-Ouarani', que se mostram decididos a permanecer em tal espaço.
Nossa p,eocupaçio ~iata
ao ocorrido assente-se principalmente quanto à
confrontação, da parte de instituições diretamente interessadas, como o Instituto Florestal, dessa
Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SMA-SP, que jurisdiciona a área, em meio ao calor· das
emoções, pode afeter negativamente a integridade fisica desses indígenas e, por conseqüência,

incorrer em crime de genocídio, numa escala de maior gravidade.
Nesse sentido, também por intermédio do Posto Indígena Peruíbe, tão logo
ficamos intbrmados sobre o fàto em pauta, a nosso pedido foi dado conhecimento fonnal à

Procuradoria da República. em Santos, na. pessoa do Dr. André Stefani Bertual, em busca de
apoio pa."11 a ocorrência de solução de consenso, por ação institucionalizada, tendo em vista

situações similares an1erlores com trauur-1.ento processual com acompanhamento do Ministério
Público Federal.

=

Com as manifestações oficiais principalmente dessa Secretaria Estadual do Meio

Ambiente e da Capitania dos Portos de São Paulo, 4!..Marinha do Brasil, estaremos sugerindo ao
Ministério Público Federal a realii;ação de ))Rl!iiâo~ãns
partes interessadas, inclusive com
representação indígena. em.

opottwiidade. e~ua ~de.

Sem mais pera o mom

.
A~~··
iraB
istmdor

Q

Neto
nal Substituto

A Sua Excelência o Senhor
Pt"Ot Dr. José Goldembera

Secretarie Estadual
Secreta.eia Estadual do Meio Ambiente do· Estado de São paulo

Av. Prof: Frederico Hennann It.; 345.
São Paulo-SP - CEP 054.Ji9~900
Rua AnJumsuera,,-39 - Higienópotis- Bau1'U/SP-Fone 14••224 29$3- e-mail: funafüru@yahoo.oom.br
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, 02 de fe~ereiro de 2004
Ofício SMA n<:1Aí2004.

Senhora Procuradora Chefe,

Tendo em vista a
invasão do Parque
Estadual Xixová-Japuí por índios do grupo Guarani, no dia
26 de janeiro do corrente ano,
e a ausência de
posicionamento da FUNAI com vistas a uma so l ução adequada
da questão, apesar das inúmeras solicitaç5es por parte da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente,. co~soante se pode
constatar do ofício anexo, solicito ·sejam adotadas as
providências cabíveis no âmbito judicial, eis que
considero esgotadas, na esfera admí.n.í st.r-at.Lva , todas as
ações a cargo da Secretaria de Estado.do Meio Ambiente,
com vistas à preservação da integridade dos próprios
índios e da unidade de conservação.
Sendo o que há para o momento, apresento
os protestos de elevada estima e considera~ão.

\~1)--11 ~~~

JO~~v .GefLóEMBE~G

Secretário de Estado

Ilustríssima Senhora
Dra. Valéria Cristina Farias
DD Procuradora do Estado Chefe da
Procuradoria Regional de Santos
Santos - SP

do Meio Ambiente

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SE:CRETÀRIO

São Paulo, 2 de fev~reiro de 2004

Ofício SMA ncdl~2004.

Senhor Procurador,

1

!

Encaminho, para conhecimento,
cópia dos
ofícios
enviados
à FUNAI e respectiva! resposta,
com
vistas a uma solução adequada, na esfera adrninistrativa,
da ocupação do Parque Estadual Xixová-Japuí por índios do
grupo Guarani.
Infelizmente, consoantes~ pode constatar
no Ofício SMA nº44/2004, cuja cópia també~ foi enviada ao
Ministério da Justiça e à Marinha, até.o presente momento
não obtivemos qualquer posicionamento da ~UNAI a respeito
da questão.
1

1

!
1

os protestos

Sendo o que há para o mo~ento,
de elevada estima e consider ção.

1

apresento

~~~

JOSl1: GOLDEMBERG
Secretário de Estado do !Meio Ambiente

Excelentíssimo

Senhor

Dr. ANDRÉ STEFÂNI BERTUAL
DD Procurador da República
Ministério Público Federal
Santos - SP

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETARIO

São Paulo, 02 de fevereiro de 2004.
Ofício SMA nºOt/l//2004
Senhor Administrador
Tendo em vista o Ofício nº009/GAB/ERA
BAU/04, de 30 de janeiro do corrente ano, encaminhado à
Secretaria de Estado do Meio Ambiente em resposta à
solicitação de providências por parte da FUNAI, em face
da invasão ocorrida no dia 26 de janeiro p.p., no Parque
Xixová-Japuí, de propriedade do Estado de São Paulo, por
parte
de
aproximadamente
60
(sessenta)
índios
pertencentes a grupos Guarani, apresento as seguintes
considerações.
Com vistas a preservar a integridade dos
índios, da unidade de conservação e das demais pessoas,
determinei o fechamento do Parque, com a orientação de
que somente os índios possuem liberdade de ir e vir. A
entrada de
terceiros, que não
os
funcionários da
Secretaria
do
Meio
Ambiente,
está
restrita
aos
funcionários da FUNAI, aos representantes da Marinha, que
detém uma
área dentro da unidade,
às
autoridades
competentes
e
àqueles
que
a
FUNAI
expressamente
autorizar.
Tal orientação, aliás, foi confirmada por
Vossa Senhoria, via telefônica, à Procuradora do Estado
Chefe da Consultoria Jurídica da Pasta, como a mais
acertada.
Em face do exposto, repudio veementemente
os termos constantes do ofício acima referido, que acusa
a preocupação da FUNAI com a integridade física dos
índios e com a ocorrência de "crime de genocídio" em
decorrência
de
confrontação
com
as
instituições
interessadas, como o Instituto Florestal, uma vez que
somente esta instituição, até a presente data, adotou uma
ação efetiva com vistas à preservação da integridade do
grupo indígena que invadiu o Parque.
Cumpre destacar
que a
FUNAI,
até a
presente data e apesar das inúmeras solicitações desta
Pasta, nenhuma providência concreta adotou, limitando-se
a oficiar a Procuradoria da República, na pessoa do Dr.
André Stefani Bertual, com vistas a repassar o problema.

r=-«:
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SECRETARIA OE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETEDO SECRETARIO

Aliás, destaco que a Procuradora Chefe da
Consultoria Jurídica entrou em contato com o Procurador
mencionado, no dia 30 de janeiro p.p., que se colocou à
disposição para a realização de uma reunião no dia de
hoje, 02 de fevereiro, com a participação do cacique e do
representante da FUNAI no litoral paulista, com vistas à
solução do conflito, embora tenha ressaltado que tal
colaboração não exime a FUNAI de suas responsabilidades.
Com vistas ao agendamento da reunião a
Procuradora do Estado Chefe da Consultoria Jurídica da
SMA, no próprio dia 30 de janeiro, entrou em contato com
o Sr. Cristiano, representante da FUNAI no litoral, que
informou não poder comparecer à reunião, na data proposta
pelo Procurador da República, por já ter agendado uma
visita ao município de Iguape. Ressaltou que possui
muitos outros afazeres, eis que sozinho é o responsável
pela cobertura de mais de 10 (dez) áreas indígenas no
litoral.
Questionado sobre o não encaminhamento
pela FUNAI de um antropólogo para tentar solucionar o
conflito instaurado, informou que a entidade possui
apenas uma antropóloga que se encontra em férias.
Diante de todo o exposto, considero que a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente adotou todas as
providências de âmbito administrativo que estavam ao seu
alcance com vistas à solução do conflito instaurado e à
preservação da integridade dos índios e do parque, sem
que tenha, até o momento, encontrado qualquer colaboração
por parte da FUNAI, que permanece absolutamente omissa
frente ao ocorrido.
Reitero, assim, uma vez mais, que a FUNAI
adote as providências com vistas à remoção dos índios da
área invadida, uma vez que estes são oriundos de uma área
já demarcada.
Sem mais para o momento.

,J

-~~

JO~O~MBERG-

Secretário

de Estado

-

do Meio Ambiente

A Sua Senhoria
EMÍLIO PEREIRA BARBOSA NETO
Administrador Substituto da Fundação Nacional do Índio
Bauru-SP

SECRETARIA

DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, O~e fevereiro de 2004

Of.SMA-OY5 t2004

Senhor Comandante,

Venho por meio desta manifestar minha inconformidade
com o ocorrido em 30/04 no Parque Xixová Japuí nesta data, minha determinação
ao Cel. Gilmar através de ofício DG nº 19/04, anexo, não foi adequadamente
cumprida, uma vez que foi permitida a entrada de pessoas estranhas no Parque, o
qual se encontra fechado, até segunda ordem, para garantir a integridade da
população e comunidade indígena que se encontra no local.
Agradeço as suas providências.

Atenciosamente

!~--~

JOSÉ GOLDEMBERG
Secretário de Estado do Meio Ambiente

Ilustríssimo Senhor
Cel. P .M. João Leonardo Mele
Polícia Florestal
São Paulo - SP
/imtp
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ML~:aSTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
ADM]NISTRAÇÃOEXECUTIVA REGJONAL DE BAURU~ SP

Oficio nº0.4J1!GAB/AER BAU/04.
Bauru-Sf', 03 de Fevereiro de 2004.

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao seu Oficio nº 044/2004, de 02/02/2004.

inicialmente,

manifestamos a Vossa Excclên~ia profundo respeito, tendo em vista todo seu histórico no trato
da Coisa Pública, tanto em meio acadêmico quanto à frente na Administração Pública, como na
atual condição de Secretário do Meio Ambiente Estadual do Estado de São Paulo, Queira Vossa

Excelência nos ,l<;sçulinir. pois em nosso nhjr1tivn cir; f1rf':~tv1)r a integridade dos indígenae não
houve desconfiança para com sua integridade democrática, sob o manto da Justiça.
2. A preocupação demonstrada por nós, em termos da integridade físíca dos
indígenas envolvidos na questão em foco, pode ter sido excessiva. mas não em vão, uma vez
que, por exemplo, na hipótese do simples fato de impedimento de entrada na área, sob jurisdição
no âmbito dessa Secretaria, de alimentos doados, ou a existência de algum diálogo de modo

imprudente, pode provocar reação em círculo vicioso, de cunho beligerante.
3. Esta Fundação não se exime de suas responsabilidades,' a questão é bem mais
profunda e vem de há anos, com a falta expressiva de recursos infraestruturais, principalmente
humanos, que precisam ser suficientes à demanda crescentemente apresentada.
4. Corrobora ainda mais para essa falsa impressão de omissão, expressa em seu
Oficio acima citado, o foto deste período do :111.0 estar comprometido pelas férias de alguns
servidores, inclusive do Titular desta Administração Regional, havendo também
compromotirnento atual do técnicos na confecção de programação orçamentária, cm suas faces
assistenciais, cujo prazo de entrega expira nesta semana, além de outros trabalhos em
andamento.
5. Fomos comunicados pelo Dr. André Stefani Bertual, da Procuradoria da

República em Santos, por meio de fac-símile do Oficio/PRM/Sa.ntos/GabCiv/ ASB n" 045/20~~,.
de 02/02/2004. sobre reunião agendada para 09/02/2004, às 14:00 h., com a participação gestr \
Fundação e de três lideranças indígenas envo lvidas na situação presente, para seu esclareci/fiw~·
Rua Anhanguera, 5-l 9 - Higienópolis -

Bauru/Sf - Fone 14*'2'.U 2955 - e-m ail: fun,ib,,@yahoo.c/

.'1/!J; C:, S'

.:

FIJNAI

FAX

l

: 2242955

03 FRJ. 2•304 12: H:J

MINISTÉRIO DA ,JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO tNmo
ADM1N1STRAÇÃOEXECUTIVA REGlONAL DE BAORU • SP
e definir posicionamento do Ministério Público Federal, a fim de evitar medidas judiciais em

fase de propositura por representantes da União e do Estado.
6. Na data de amanhã, estaremos em deslocamento à área do conflito, para
reunirmo-nos com os indígenas, no intuito de persuadi-los a aguardar a confecção do Laudo
Antropológico, no âmbito do Ministério Público Federal, em terras indígenas da Baixada
Santista, jurisdicionadas ao PTN Peruíbe.
7. Sem mais para o momento.

A Sua Excelência o Senhor
Prof. Dr. José Goklcmberg

Secretário Estadual
Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de São paulo

Av. Prof Frederico Hermano Jr .• 345.
São Paulo-Sf - CEP 05489-900
Rua Anhanguera, 5 39-Higienópolis
4

- Bauru/S'P-Fone 14..,224 2955 - e-mail: funaibru@yahoo.com.br
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria da Repúblíca no Municíplo de Santos

Ofício PRM/Santos/ASB/GabCiv n!! 05312004

Santos, 09 de fevereiro de 2004_
REF: Representação cível nº134.012.000036/2004-52 - Comunidade$ indígenas - São
Vicente- averiguar ocupação por indígenas das comunidades Plaçaguera, Itaoca e Aguapeú
de área às margens da praia de Paranapuã, localizada no Mun. de:São Vicente.

Prezado Senhor:

Cumprimentando-o, comunico-o do teor da: reunião realizada nesta
data com referência ao tema em epígrafe

Sendo o que se oferecia pare o momento, torno propícia a ocasião

para apresentar a Vossa Senhoria protestos de apreço e consideração.
Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Dr. JOSÉ GOLDEMBERG

Secretário Estadual do Meio Ambiente
Av. Prof. Frederico Hermann Jr.1345

São Paulo - SP
CEP 05459-900
Praça Barão do Rio Branco. n• 30, 3° .'\miar, Cimtt<:1, Santos, CEP 11010..WO - fone (0,:.icl3)-32l:2-6000
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MINISTÉRIO PÚ.BUCO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADOiDF.:SÃO PAULO

Representação n" l.34.0I2.0000J6/2004--52
Comunic!:ldes indígenas. Averíguar ecupação por Indígenas das comunidades Plaeaguera, traoca e Agunpc(i
de área às margens da praia de Paranapuã, Joçalizacfano município de SÁ9 Vicente, São Paulo.

TERMO OE REUNIÃO

~

~

Nesta data, no dia 09 de fevereiro de 2004, às 14 horas, nesta
;\
Procuradoria da República no Município de Santos, Sã.o Paulo, na presença do
Procurador da República ANDRÉ STEFANI BERTUOL. compareceram os ,.. .___i
representantes da comunidade indígena ocupante da área acima mencionada, Srs. ,~
AUÁ-DITSAPÉA (Sr. Mário - Pagé). AUÁ-NHANDU-Á (Sr. Ecuardo, Cacique) e AUA- ~
DJU (Sr. Elias, conhecido como Pitotó, orientador cul1ural),:bem como as autoridades
da FUNAI e a antropóloga do Ministério Público Federal abaixo assinados.
lnform~ o Sr. AUÁ-DITSAPÉA que a área ~m questão era conhecida
~
corno indígena por SeUS osts. aVÓS ê bisavós, por ÍSSO estão na aldeia de novo GOm
suas famílias. Existem muitos índios que também sabem da presença. Quando era ~.
criança, andava nessa área, existiam muitos guaranis e tupis-guaranis que tinham essa , ~
áre~ como habrteda antigamente. Não sabe dizer se a áre~ tinha nome. O tio do Sr. e~
AUA-DITSAPÉA. Sr. JOÃO SAMUEL, tinha uma área 'muito grande próximo
Biquinha, no Morro dos Barbosas, em São Vícen1e. ~le foi enganado por um
advogado, que lhe disse para assinar um documento ond~ iria reconhecer as terras
dele, e na semeoa seguintê veio uma ordem de despejo, ma~ até hoje aquela área tem~
plantas e árvores plantadas por seu tio. Por conta do iparentesoo com seu tio, ~1
encontrava-se bastante neste local e andava bastante por aq~ela área. Seu tio lhe dizia.
que antes teria havido uma aldeia ali. No entanto, Já desd~ aquela época não havia
mais índios habitando o local, embora fosse usado para coleta de rnateríais de
\

A

v·

à,::\

A

1

•

artesanato.
Diz o Sr. AUA-DJU que o Sr. AUÁ-DITSAPÉÁ veio de Piaçaguera. Os

~\

t

índios de ITAOCA já retomaram. A idéia de retomar a área partiu de AUÃ:-.DJU,porque\~
os indígenas andam muito em São Vicente. que sempre foi urna área de trânsito deles
e gostam muito de São Vlcente. Também p~la história do pQVO, que é tupi-guarani. O ----.1"~
Sr. NHANDUÁ estava na aldeia de AGUAPEU, para ajudar, mas também é tupí-çuaranl
nascido no Bananal e ambos são primos-irmãos. Então conhecem, da parte do pai, q~~
·
são os tupi, a história da região, e da parte da mãe, guarani, conhecem a história
povo. A história que sabem é que o limite das terras indígenas vinha de São Vice
Y :
até Jguape, na faiXa do litoral. Os tupis foram mortos ou perderam todas as terras ef
':'.
que sobraram fugiram para a Serra, sendo que depois foi d~marcada a área indígena
0

\f

ir/; l,j ~

do Bananal que reuniu os grupos dispersos. No Bananal, deis 200 alqueires, 15~

~
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Ministério Público Federal
PRM Santos. Reunião - 09-02·2004.

de área alagada e brejos, e sua comunidade já esrava crescendo muito. Tiveram
também um problema interno bastante grave. A razão de sua vinda originou-se de uma
concentração espiritual que envolveu os Pagés, tocadores e rezadores e a
comunidade. O Sr. AUÁ-DJU trabalha com a comunidade em educação tradicional e
consciência indígena com os jovens, e com o resgate da cµltura em geral, da qual já se
perdeu muito, mas há um trabalho de resgate de rezas, preces, e também de antigas
terras, como no caso, dizendo que ali já houve uma antiQ,a aldeia que foi dominada e
tomada pelos brancos. Dentro da comunidade, os índios mais velhas conhecem muito
bem a área, porque ali tiravam madeira para artesanato junto com o pai dele, mas na
época o nome era "Praia das Vacas".
Do sub-grupo M'Bya, há três famílias na área; Existem algumas entidades
apoiando e ajudando. Trabalham fabricando e vendendo artesanato,
sendo que tanto o
'

í~

....)
.•.•..

trabaltJo como seu resultado é coletivo. A Prefeitura de SãoVlcents deu algum apoio.
~
A pesquisa sobre o retomo à área foi feita durante mais ou menos dois \~
meses. AUÁ~DJU andou por lá e viu a área. Ninguém1 lhe opôs resistência, mas
ninguém também ajudou. Vieram 120 pessoas no total, alguns voltaram logo depois e .
agora permanecem mais ou menos 65 pessoas. Vieram para prestar homenagem àr ~
cidade de São Vicente, e ocuparam a terra. O Município fi~u sabendo e foi conversar
com eles.
·
'·

\.S·

Questionado ~e houve estímulo de alguém Pªfª seu deslocamento para o ~
tocai, respondeu o Sr. AUA-DJU que não, que a idéia já ~xistia há muitos anos, mas ~
que nunca tiveram a oportunidade e estavam muito fragflizados e sem orientação e~\
lideranças. Hoje já têm uma organização social dentro das próprias comunidades,
existindo cacique, vice-cacique, pagé, conselho, grupos de cánncos e de danças.
_.--....:....
Logo depois da chegada na área, estavam an~ando por lá e encontraram ·\

*:

algo que parecia um túmulo antigo, mas não têm certeza.
:
Na sexta-feira, na passagem de madrugada
sábado, ocuparam a parte
da Marinha. Depois, esteve no local o Secretário de Cultura, e sugeriu que mudassem
para o CECOF, porque no local onde estavam não havia .água nem luz. Ficaram no
CECOF até terça-feira, depois retomaram para o local da :Marinha. Não sabiam que \:}
aquela parte pertencia ao Instituto Florestal ou Estado d~ São Paulo, em razão do . . ~

de

abandono. Não houve qualquer resistência para a entra9a porque o lugar estava '\._\

e

completamente abandonado. Apenas na semana passada, por causa da ocupação, é
.
'
, .
que foi posta uma placa do parque. Diz AUA-DJU que nos dçiis meses em qué v1snc,u~a
área viu muita gente branca na praia, muitos carros parados e pessoas fazendo
oferendas éJe macumba, e pessoas usando drogas nas construções. o local esíav
completamente abandonado. Ainda antes da entrada na. área, um funcionário d
Prefeitura, da Guarda Municipal, lhe disse que uma área era da Marinha e outra do
Estado de São Paulo, por isso que foram primeiro para a área federal e depois
decidiram voltar para a mesma área, pols sabem que há uma relação da esfera federal
com os índios. Existe agora um forte bloqueio da Polícia proibindo a entrada de
pessoas, mas antes não havia nada. Não havia também qualquer vig~~

~
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X

Marin~a. Parece que no passado a Marinha fazia ali alguma espécie de treinamentos.
Pode informar que do outro lado da área em que estão existe também uma invasão,

6

com venda de terrenos, advogados vendendo lotes, e uma família que mora perto
deles na mata, há mais de trinta anos. Também ouviu dizer que há uma espécie de
ho~el

~"'
~

o_u

boate nos arredores, e também que há uma casa de pedra, a qual parece que
terra sido usada para moradia de índios. sendo que agora seria usada para coisas
,·
ilícitas envolvendo drogas.
~

Em razão disso, a associação dos moradores do bairro local ("Prainha")
;_
presença de marginais na área. A
~~
cada quinze dias os moradores se reuniam para fazer a limpeza da praia e dos
\
.....:
arredores, tamanha era a sujeira deixada pelas pessoas que para ali se dirigiam. No
~..•.
início as pessoas ficaram com medo, porque parece que a administração do parque ~ .
lhes havia pas~ado uma imagem de que · os índios iriam agredir e "amarrar" os \\ \
moradores, por isso os moradores convidaram os índios para uma reunião, onde as
~J
índios explicaram sua posição, tranqüilizando--os e ainda obtendo deles apoio.
apoiou

a reocupação da área, em razão da freqüente

As aldeias de onde saíram os índios não ficaram fragilizadas. Aguapeú ~-\.,.
tinha 26 famílias e vieram apenas 3 para cá. Em Piaçaguera, havia 38 famílias,
156 pessoas. Vieram 6 famílias para cá. A área onde estão ainda não tem nome, ~-~

com·~i,,
~

~~;~~-e não se dá nome de qualquer modo, é necessário fazer uma concentração, ~
física no local, disse AUÁ-DJU qu~~
olhando. viram que as áreas para plantio estão melhores que em Piaçaguera, onde não
Questionados

sobre sua manutenção

1

há condições de plantio, já pfantaram mandioca, milho e outras coisas e nada pegou. A

t

cidade também fica mais perto e é mais fácil para vender artesanato. Estão tambénf.~----.
recebendo outros índios eventualmente, porque muitas vezes os índios vêm à cidade \ ,
para vend~r artesanato. não conseguem vender nada e têm que dormir na rua.
\ .
Informa ainda que membros da comunídade encontraram um pedaço d~--'
braço de criança hu"?ana, que deixaram no !~cal onde esta~, e que al~uém _teri~ dito
que comam comentários de que no barracão em que estao eram feitos rituais de
sacrif'.cio com morte de crianças. Havia muitas oferendas no local, de qualquer

""

maneira.

·~

Os indígenas querem a realização de um âstudo antropológico para que

~ '·

·.\'t

se estabeleça sua real condição-e a validade de sua presença no loca! e só então, no
~;
caso de um estudo antropológico desfavorável a sua posição, considerariam a ,,,;
possibilidade de se retirar da área.
~
Encerrados os depoimentos. foi manifestado pelo Procurador da/ .: ';t
República André Stetani Bertuol o fato de que é muito cedo para que se tenha um '.°
"-'

j

posição consistente sobre o aspecto antropológico, e que a situação é delicada porque
envolve tanto a Marinha como mais um parque estadual. Assim sendo, propôs uma
•..•....
solução intermediária, no sentido de que, enquanto estivessem sando feitos os 'V;·
estudos antropológicos, os indigenas permaneceriam na área plana onde estão,
°"'
minimizando a interferência no restante do Parque, construindo apenas no plano
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Ministário Público Federal
PRM Santos. Reuruêo - 09-02-2004.

sem derrubada de árvores, mas apenas da vegetação rasteira no local
estritamente necessária para a construção das h~bitações tradiclonats
e
pequenos cultives famülares nas proximidades, como extensão destas. Também
se comprometem a não reatlzar atos de caça, em aspeclal de aves de qualquer
espécie, dada a importância do local para o fluxo migratório, e realizando a coíeta
de frutos e de material caído, e a extração apenas de m~teriais necessários para
artesanato, sem provocar prejuízos às fontes naturais de origem desses
materiais. Conscientes da necessidade de viabilização ~e sua sustentabilidade,
comprometem-se a diminuir o número de indígenas no ~ocaf para 50 pessoas no
máximo, entre aduftos e crianças, e a não mais receber novos indígenas de
G

outras aldeias para fixação no local, a não ser pa~;:1 pernoites ou visitas,
permanecendo a ocupação estável ou diminuindo ainda; mais. Com esta proposta
concordaram todos os presentes1 razão pela qual foi o presente termo encerrado e por
todos assinado. Nada mais havendo a ser discutido, foi encerrado o presente Termo
de Reunião. Dele recebem cópia, na ocasião, os representantes da FUNAI e da

comunidade indígena.
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Sr.
AlJR. VIF:.H{A"'
,Administrador Reg1Ónal FUNA Bauru -SP
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·~ Au.a DJASPEA
(Sr. Mário - Pagé),
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Sr. ~NTÔNIJ JOSt MdREIRA
. Procurador Federal da F'UNAI
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(Sr. Eduardo, Cacique)
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Ofício RSPT 008/04
São Paulo, 1 O de fevereiro de 2004.

Ilustríssimo Sr. Dr.
Valdir de Cicco
Diretor Geral do Instituto Florestal

No ano de 2002, a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de São
Paulo, realizou várias conferências regionais com os povos' indígenas do Estado de
São Paulo, culminando numa grande audiência pública em Maio daquele ano.
Contando com a presença de representantes
Estado, das ONGs que desenvofvem algum
diversos órgãos públicos estaduais e federais,
e compromissos de políticas públicas em apoio

de todas as comunidades indígenas no
trabalho junto: à esta população e de
esta audiência produziu recomendações
às comunidades indígenas.

A Comissão de Direitos Humanos da ALESP, irá agora avaliar os compromissos
assumidas naquela ocasião, onde este Instituto esteve representado pelo Sr. Dr.
Antônio T elegínski.
Para tanto, na qualidade de Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta casa,
convido Vossa Senhoria para participar, na condição
expositor, desta nova
Audiência Pública a ser realizada no próximo dia 19 de fevereiro às 14:30h, no
Auditório Franco Montara.

de

Contando com a importante presença, manifesto meus protestos de elevado apreço e
consideração.

RENATO SIMÕES
Deputado Estadual
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALESP
Av. Pedro Alvares Cabral, 201 - sala 2016- lbirapuera- São Paulo
Cep: 04097-900 - Fone/fax: (11) 3886.6301 e 3886;6302

.)

.

Relatório de subsídio para a audiência pública sobre a situação
dos povos indígenas no Estado de São Paulo de 2004
Em junho de 2002, a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa
realizou a audiência pública sobre a situação dos povos indígenas no Estado de São
Paulo. Como resultado daquela audiência, foram elencadas recomendações aos
Poderes Públicos visando a efetiva garantia dos direitos da população indígena
previstos na Constituição Federal e Estadual, assim como soluções para problemas
emergenciais das comunidades. As autoridades presentes na citada audiência se
comprometeram a cumprir com as recomendações.
No primeiro semestre de 2003, foram feitos vários requerimentos de informações
visando monitorar o cumprimento das citadas propostas e recomendações, porém, o
que percebemos analisando muitas das respostas das secretarias do governo do
Estado foi a tentativa de se eximir das atribuições com relação aos povos indígenas
que habitam o Estado de São Paulo.

Questão Fundiária
Com relação a proposta de criação de um Grupo de Trabalho para agilizar os
processos de identificação, demarcação, ampliação e regularização de terras
indígenas no Estado, a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, através do órgão
responsável pela questão fundiária, o ITESP (Instituto de Terras do Estado de São
Paulo), manifesta que as tarefas são de competência exclusiva da União, através da
FUNAI (Fundação Nacional do Índio), mas que subsidiariam ente pode contribuir a
pedido da União e cita a identificação e delimitação realizada a pedido da FUNAI na
área da comunidade dos índios Guaranis, em São Sebastião (Ribeirão Silveira) e o
levantamento e cadastramento dos moradores não índios no Morro da Saudade,
Krukutu e Jaraguá. Com relação a vistoria de área particular destinada aos Pankararus
nos municípios de Juquitiba e Miracatu, visando a aglutinação na citada comunidade
indígena, o ITESP afirma que não realizou nenhuma vistoria até o momento.
Também com relação a ampliação das terras indígenas Arariba, Icatu e V anuire no
Oeste Paulista, o ITESP não informa nenhuma providência tomada. Sobre os
levantamentos fundiários nas terras indígenas localizadas no Município de
Pariqueraçu, no Vale do Ribeira, o ITESP afirma que os resultados foram
encaminhados para a FUNAI. Sobre a promoção do Encontro de Mulheres indígenas,
o ITESP afirma que não faz parte de suas atribuições.
Pelas respostas fornecidas pela Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania fica clara
a falta de sintonia entre os governos estadual e federal.

O ITESP tem atuado em casos isolados, não havendo então uma parceria, através de
convênio como foi recomendado pelo relatório da audiência pública de 2002.

É importante lembrar que em outros períodos o Estado de São Paulo demonstrou
maior dinamismo e atuação para a resolução dos problemas fundiários indígenas,
como no governo Montoro (1982/ 1986), que havia um convênio do Estado com a
União objetivando a regularização das terras dos Guaranis.

Meio Ambiente

Na questão ambiental, as recomendações formuladas em 2002, foram no sentido da
conclusão de estudos relativos aos Planos de Manejo nas áreas de preservação
ambiental do Vale do Ribeira, a criação de um Grupo de Gerenciamento de Conflitos
com as Comunidades Indígenas; priorização da fiscalização das agressões ambientais
praticadas por não índios; verificação das ocupações clandestinas de não índios nas
terras indígenas da Capital, criação de um Grupo de Trabalho em educação ambiental
e tecnologia de exploração sustentável das áreas preservadas.
Com relação aos planos de manejo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente
respondeu que já foram feitos nas unidades de conservação da Ilha do Cardoso.
Campina do Encanto e Parque Estadual Intervales, no Vale do Ribeira. Já nas demais
unidades de conservação, os planos estão sendo realizados, mas ainda não foram
concluídos. jom relação ao Parque Estadual ~ntervales a S~ afirma que perte.nc~ a
Fundação :florestal e que a legislação das Unidades de Proteção Integral nao pernute
a ocupação por comunidades tradicionais ou indígenas, sendo prevista a remoção e
reassentamento dessas populações. Sobre a criação do Grupo de Gerenciamento de
Conflitos, a SMA não responde, demonstrando a sua implantação, apenas declara que
atua juntamente com a Fundação Florestal e demais órgãos ambientais em projete. cL
desenvolvimento sustentável, de ordenamento dos recursos costeiros, florestais e
apoio às comunidades tradicionais e à produção sustentável. No item das agressões
ambientais em terras indígenas, promovidas por não índios, a SMA reconhece q_t~r: ,!:
sua atribuição a fiscalização visando a preservação ambiental mas não exen1pii:i :;~
qual a ação efetiva que foi tomada. Mas, com relação a traçar diretrizes para a
recuperação ambiental em terras indígenas, a SMA diz que não é sua atribuição.
Solicitadas informações sobre áreas específicas em terras indígenas que estão
sofrendo degradação ambiental por ação de empresas ou populações não indígenas, a
SMA não soube informar o que tem feito para recuperar essas áreas.

Saúde
Na questão da saúde, foram recomendadas as seguintes ações: constituição de
Conselhos Distritais e locais de saúde indígena; garantia de meios de transporte
adequados; valorização da medicina tradicional indígena, e o desenvolvimento,
juntamente com os municípios, de políticas integradas de atenção à saúde bucal.
A Secretaria de Estado da Saúde, afirma q ue com relação a medicina indígena foi
elaborado o Projeto de Resgate e Valorização da Medicina Tradicional Indígena,
iniciado com o projeto da parteira indígena. Com relação à capacitação de
profissionais de saúde não índios que trabalham com as comunidades, a SES diz que
a responsabilidade pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas é
da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). Também afirma que com referência a.
atenção primária à saúde, a responsabi!.idade é dos municípios através -do SUS
(Sistema Único de Saúde). A Secretária esclarece que o único projeto de capacitação
que desenvolveu foi realizado com servidores dos estabelecimentos públicos de saúde
de Ubatuba. Sobre os Conselhos de Saúde, a SES informa que compõe os Conselhos
Distritais de Saúde Indígena do Litoral Sul e o do Interior Sul. Sobre os transportes,
como ambulâncias e barcos, a SES informou que a FUNASA vem respondendo às
necessidades e que a Secretaria não tem nenhuma demanda nessa área. Com relação a
saúde bucal, informou que vem atendendo sempre que a FUNASA solicita, como nas
aldeias do Krukutu e Morro da Saudade em Parelheiros.

Educação

Na área da educação, foi recomendado qqe o Conselho Estadual de L.::Lc;J.r.5o
aprovasse a resolução que trata da educac.so indígena; a construção de .=::~·:,:_Ji.J:-;
indígenas, com regimentos e currículos er.pecíficos, assim como contratação de
professores índios e projeto arquitetônico diferenciado; capacitação de professores
não índios de escolas estaduais e municipais, visando combater discrimíri."J:;ôes r..
valorizar a cultura indígena; garantir o funcionamento dos Núcleos de Educi:t:ção
Indígenas; assegurar transporte escolar.
·
A Secretaria Estadual de Educação informou que encaminhou ao Conselho Estadual
de Educação um oficio cobrando o cumprime nto da resolução que trata da educação
indígena. Sobre a construção de escolas, a SE informou que todas estão pendentes de
acertos com a Secretaria de Meio Ambiente ou de licitação. Já com 1cüly;10 aos
Pankararus, a SE diz que não é possível construir escolas nas aldeias, porque ficam
em diferentes regiões do Estado. Com referência a formação de professore:'> ~ü~~~éüas
a SE afirma que existe um Curso Especial de Formação para 60 professores indígenas
de educação infantil, já com relação aos professores não índios, a SE oferece
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capacitação em parceria com o :rvIBC. No tocante ao transporte escolar, diz que
mantém convênios com os municípios.

Cultura
Na área da cultura, foi proposta a valorização da produção cultural indígena. A
Secretaria de Estado da Cultura informou que vem apoiando o projeto Memória Viva
Guarani, desde 1997, gerando a gravação de 2 CDs e também afirma que tem apoiado
as exposições de artesanatos indígenas.

Emprego e Renda

Com relação às recomendações afetas a Secretaria de Estado do Emprego e Relações
do Trabalho, como programas de estímulo à produção e comercialização do
artesanato indígena, com acesso aos recursos do FAT · (Fundo de Amparo ao
Trabalhador) e o apoio ao extrativismo sustentável nas áreas de preservação. A SERT
informou que mantém convênio com a Associação de Mulheres Indígenas de Bauru
para a realização de curso de qualificação profissional para corte e costura e que tem
feito também a capacitação e o cadastramento dos artesãos para a comercialização
dos produtos em feiras e exposições. Em algumas regiões, como em São Sebastião,
Ubatuba, Peruíbe e na Capital, a SERT trabalha em parcerias com as prefeituras para
a comercialização e divulgação do artesanato indígena.
Sobre o apoio ao extrativismo sustentável visando a preservação do meio ambiente e
a melhoria das condições de vida da população indígena, a· SERT informa que fez
convênios para a realização de cursos de educação e preservação ambiental no Vale
do Ribeira e Pontal. Também comunica a realização de cursos na área da 3zrisul tura,
pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca, mas não informou ,_:.,,:._:jf;, :-,,.,.;m
quantos índios participaram, Com relação a parceria com. a Secretaria de I',:~~-:io
Ambiente na questão do extrativismo sustentável, a SERT informou que ~~~:::; se
viabilizou formalmente.

Segurança Pública
Na área de segurança pública, foi proposto a capacitação e treinamento específicos de
policiais para atuarem com as comunidades visando a prestação de um atendimento
diferenciado e adequado. Também a priorznção das investigações de criro=: s0.11tr::i.
índios. A PM informou que tem reforçado o }aliciamento nas áreas imllb~üa3. ívias,

quanto a qualificação, a PM reconhece que não mantém uma atividade de ensino
específica visando o atendimento das comunidades indígenas. A Polícia Civil
informou que também não mantém formação específica para atuar com as
comunidades e que as ocorrências com relação aos índios são efetuadas de igual
forma que as demais, reconhecendo que não prioriza .a investigação de crimes
praticados contra essa população, como foi recomendado pela audiência pública.
Sobre o reforço da segurança nos entornos das aldeias, ~ SSP declarou que a PM
mantém ações preventivas. Um relatório de delegado titular do 25º DP informa que
os caciques das tribos Guaranis de Parelheiros declararam .que "não há problema de
segurança nem de violência, mas que o únicos problemas são dos próprios indígenas
que se embriagam e acabam agredindo outros silvícolas e até estuprando índias".

Assistência Judiciária
Com relação à assistência judiciária, foi proposto um atendimento específico para as
comunidades. A Procuradoria Geral do Estado informou que· a crescente demanda e o
número de procuradores não permite esse atendimento especifico.
Habitação
Na área da habitação, foi proposto a implementação de um programa de moradia
indígena, de acordo com o padrão arquitetônico da cultura indígena. A Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) afirma que foi instituído o
programa de moradia indígena, através e= lei. Afirma que segue o padrão
arquitetônico indígena e que foi elaborado .in conjunto coin as comunidades e a
FUNAl, declarando que 86 famílias de 4 aldeamentos foram atendidas e estão
programados mais 190 atendimentos em oun as 5 aldeias. Estão em preparação na
aldeia Boa Vista de Ubatuba, Bananal em Peruibe e Rio Branco em Itanhaém,

Universidades
Sobre a recomendação de programas de extensão universitária das universidades
estaduais, a Secretaria de Ciência e Tecnologia elencou urna série de projetos
desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena do Jn~ijn~t~ de
Filosofia e Ciências Humanas, pelo Instituto de Artes, pelo Instituto de Etnologia e
Letras, pela Unesp em Botucatu e Presidente Prudente e pelo Núcleo de E-Estória
Indígena da USP.

Governo do Estado de São Paulo
Correio Eletrônico
Sílvia Helena Nogueira Nascimento
Para:
cc:

11/02/200422:28

Maria CeciliaWey de Brito/AMBIENTE/BR@AMBIENTE
Ary EduardoPorto/PGE/BR@PGE,GuilhermeJosé Purvin de Figueiredo/PGE/BR@PGE,José Renato
Ferreira Pires/PGE/BR@PGE

Assunto: Re: Unidadesde Conservação- invasões por índios da etnia guarani

lJ

Texto da Mensagem
Cara Ciça
A Procuradoia Regional de Santos me informou que na data de hoje, por volta das 16 horas, foi
proposta Ação Civil Pública contra a FUNAI, na Justiça Federal de Santos, com pedido liminar, com
vistas à retirada dos índios da etnia Guarani que ocuparam o Parque Estadual Xixová-Japuí, em São
Vicente.
Tendo em vista a ata da reunião realizada entre a FUNAI, os índios e o representante do MP Federal, na
segunda-feira, na qual foi acordada a realização de um laudo antropológico pela FUNAI para saber se
os índios tem direito ou não a permanecer na área, foi apresentado na ação um pedido liminar
alternativo, de que seja determinado um prazo de até 30 dias para a apresentação do laudo
antropológico, e que, neste período, a FUNAI se responsabilize pelo fornecimento de alimentação e
acomodações aos índios, de caráter não permanente, como barracas e que não seja autorizada a
1
supressão de vegetação, enquanto não definida a situação em caráter definitivo.
Ao final, se a Justiça Federal concluir pela retirada dos índios, que seja fixado prazo para cumpeimento
pela FUNAJ. Caso conclua pela manutenção dos índios, que a FUNAI seja obrigada a demarcar
imediatamente a área, que deixará de integrar o Parque e ser de responsabilidade do Estado.
A ação proposta pela Procuradora Gisela Stucchi, que atuou com dedicação e eficiência a merecer
elogios, me parece de grande relevância para a postura a ser adotada pelo Estado nos demais casos.
Neste sentido, em contato telefônico com o Dr. Ari Porto, propus qua a Ora. Gisela fosse conviada a
participar da reunião.
Abraço
Sílvia Nascimento

Governo do Estado de São Paulo
Correio Eletrônico
Maria Cecília Wey de Brito
Para;
cc:

11/02/2004 17:29

Sílvia HelenaNogueiraNascimento/AMBIENTE/BR@AMBIENTE

Assunto: Unidadesde Conservação- invasões por índios da etnia guarani
Texto da Mensagem

para ciência e demais providências
Grato

Bepo

Governo do Estado de São Paulo
Correio Eletrônico
Ary Eduardo Porto@ PGE 11/02/2004 13:25
Para:

Maria Cecilia Wey de Brito/AMBIENTE/BR@AMBIENTE

cc:
Assunto: Unidades de Conservação - invasões por índios da etnia guarani

Texto da Mensagem

Senhora Diretora.
Ao ensejo de cumprimenta-la, objetivo agendar reunião com
representante jurídico do Instituto Florestal nesta Procuradoria · do Patrimônio
Imobiliário, se possível a todos a realizar-se na próxirtarça-feira, dia 17 de
fevereiro, às 15:00hor~s à Praça da Sé, nº 270, 7° andar, ,centro, São
Paulo-SP., telefone 3107-8455, ocasião em que serão discutidos temas visando a
proteção das unidades de conservação em face das invasões por índios da etnia
guarani.
Os trabalhos serão coordenados pelo Dr. Guilherme José Purvin
Figueiredo, Procurador do Estado Chefe Substituto da Procuradoria do Patrimônio
Imobiliário da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, com participação de
representantes do Centro de Estudos Ornitológicos - e.E.O e· da Fundação
Florestal da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
Para maior agilidade dos trabalhos e em razão de : urgência das
estratégias processuais conjuntas a serem adotadas, sugerimos a participação de
advogado perfeitamente inteirado das peculiaridades que envolvem 0 tema.
Solicito confirmação de presença pelo telefone indicado, Sr3 Vera.
Antecipo nossos agradecimentos e adiciono protestos de elevada
estima e consideração.
Cordialmente
1

Ary Eduardo Porto
Procurador do Estado
Assistente

MARJNHA DO BRASJL
CAt>ITAN1A OOS PORTOS D~ SÃO PAULO

Cais da Marinha -

~0110

de Santos - Macuco

110,:15-911 - Santos.> SP

Tcl.: t!3) .>221-3454 ·· seco111((fiçpsp.rnar.niil.br

Santos,

;\ Sua

JJ

de fevereiro de .200,f.

Senhoria u Sci·iltu;

1!:MlLIO P.ERElfu\ BARBOSA NETO
Adrninisu ador Substituto <ia Fundação Nacional do lndio - Bauru
R Anhanguera. H'' <;J~> - l ligienúpc.1lis
17013-191 - Oau1L1 - S\>

Assunto: Ocupação de terreno,
S,:1lthH , \duúuistrador,

1.
Lrn atenção ao seu Oílcio n" O i(J/Ui\8iALR BAU/(J4, de 30 d~ janeiro de 2004,
parucipo u Vossa Senhor que as inlcrrnuçóes nele contidas, cm particular, dS constantes do
segundo pai ágnü·u, sao evasivas e; carecem de sustentação, tendo cm vista que os índios nào
toram tnd(:srndu;-; por nuluarcs desta Capitania dos Portos.

i,,

2.

Portanto, iertero o contido tio meu Oficio ,{' 0095 Jc 2o de jaueiiu do corrente
quamo ao fr1lu J;:,; que o terreno da Marinha do Brasil, localizado na Praiu de Paranapuã,
municipio J~ Sá(; Vicente - SP ka iudcvuíamentc ocupado pelos indios :. ; qu~, alem disso, tal
terreno está siiuudo nu Parque Estadual Xixová-Japui, que ç uma área tli.: preservação ambiental.

3.

.Re(~;fivu, ainda,

[]JO

como Instituição interessada, mas corno proprietária do

terreno ;; ivadido, u solicitação de que Vossa Senhor ia interceda junto aos referidos índios que
ocuparam UITiú ~.n.':J que não lhes pertence, no intuito de que eles a desocupem pacificamente, a
tlm J~ que a ordcu 1 seja restubclecida.
4.

Aproveito ri oportunidade para renovar-lhe ~ minha consideração,

FATOS OCORRIDOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ADMINISTRADAS

PARQUE ESTADUAL INTERVALES

1. Histórico dos fatos:
Em 24.02.2000 houve invasão por índios de origem Argentina, na área do Parque
Estadual Intervales, administrada pela Fundação Florestal, situada no município de
Sete Barras, Comarca de Registro, comunicada pela Polícia Florestal de Registro e
equipe de vigilância do parque Estadual Intervales, nas margens do rio
Manoelzinho, próximo à base Quilombo. Eram cinco famílias, totalizando 18
(dezoito) pessoas. Abriram área de roça de aproximadamente 90 (noventa) metros
quadrados, sendo liderados por um cacique chamado Aílton Garcia. Quando do
primeiro cadastramento da FUNASA em 2000 já havia 32 (trinta e dois) índios neste
grupo;
No início de maio de 2001 chegaram em dois veículos tipo Van, ao mesmo Parque
Estadual, mais 55 (cinqüenta e cinco) índios, oriundos de Santa Catarina, Paraná e
ltanhaem - SP, que invadiram a área, inclusive durante a noite, denominada Núcleo
Quilombo, construindo cerca de 15 (quinze) barracas. Para a construção houve
supressão de mata nativa. Em 1 O de Setembro de 2001 havia 92 índios de 24
famílias residindo na área do PEI;
No período de 99 a 16 de julho de 2001, a empresa MNT - Projetos e Construções
Ltda iniciou a obra de canalização de água para a casa dos invasores. Esta obra foi
contratada pela Fundação Nacional de Saúde, por pedido da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI), totalmente à revelia da Fundação Florestal, de que resultou o
represamento por barragem de concreto de trecho do rio Manoelzinho, provocando
desmatamento de Mata Atlântica, degradação do rio, entre outros danos ambientais.
No dia 20 do mesmo mês, tal obra foi concluída;
·
Em março de 2002 um grupo de Guaranis M'byá, comandados pelo cacique Karaí,
provenientes da Terra Indígena do Bracui, Angra dos Reis - RJ, totalizando 60
(sessenta) integrantes, adentrou ao Núcleo Quilombo;
Em maio de 2002 houve uma cisão entre os guaranis ocupantes do PEI, sendo que
o grupo liderado pelo cacique Aílton, com 17 pessoas, deixou o parque rumo ao
Estado do Paraná;
Em novembro de 2002, conforme dados da FUNASA, havia 117 (cento e dezessete)
índios cadastrados na área, além de 05 (cinco) não cadastrados. Em vistoria
realizada na mesma época foram contadas 37 (trinta e sete) edificações, além de
uma identificada como Escola e a "Casa de Reza", em construção.

2. Medidas Judiciais e Extrajudiciais

De acordo com Dr. José Eduardo Ramos Rodrigues, .Assessor Jurídico desta
Fundação Florestal, relacionam-se as medidas judiciais e extrajudiciais tomadas por
esta Assessoria Jurídica contra a invasão do Parque, Intervales pelos índios
Guaranis:
1.

Requerimento de abertura de Inquérito Civil visando a propositura de Ação
Civil Pública perante o Promotor de Justiça de Meio Ambiente da Comarca de
Registro-SP.
1.1. Inquérito Civil aberto sob nº 037/2001.
1.2. Não foi até hoje ajuizada ação civil pública.
1. 3. Último Andamento: juntada em 27/12/2002 de relatórios datados de 06/11 e
04/12/2002 que comprovam a invasão do Parque·lntervales por mais treze
índios, a utilização de armadilhas para caça (proibida em unidades de
conservação), a derrubada de mata nativa para construção de oito casas
e a presença de elementos invasores do Conselho lndigenista
Missionário.

2.

Requerimento de abertura de Inquérito Penal perante a Delegacia de Polícia
de Sete Barras - SP
1.1.

Fundamento Legal:

a) art. 29, "caput" e parágrafo 4°, inc. V da Lei 9.605 de 12/02/98;
b) art. 29, parágrafo 1°, inc. Ili da Lei 9.605 de 12/02/98;
e) art. 40 e parágrafos da Lei 9.605 de 12/02/98;
d)

art. 161, incs. 1 e li do Código Penal.

1.2.

Inquérito Penal aberto sob nº 119/2001;

1.3.

Não foi até hoje ajuizada ação penal;

2.4. Último Andamento: juntada em 27/12/2002 de relatórios datados de 06/11
e 04/12/2002 que comprovam a invasão do Parque Intervales por mais
treze índios, a utilização de armadilhas para caça (proibida em unidades
de conservação), a derrubada de mata nativa para construção de oito
casas e a presença de elementos invasores do Conselho lndigenista

Missionário.
Representação 5968/2000 do Ministério Público Federal em São Paulo - 1 °
Ofício da Secretaria de Ofícios da Tutela Coletiva - SOTL;

3.

3.1. Procedimento iniciado pelo propno Ministério Público Federal para
investigar a invasão do Parque Intervales;
1.2. Não foi até hoje proposta nenhuma medida judicial;
1.3. Último Andamento: juntada em 27/12/2002 de relatórios datados de 06/11 e
04/12/2002 que comprovam a invasão do Parque Intervales por mais
treze índios, a utilização de armadilhas para caça (proibida em unidades
de conservação), a derrubada de mata nativa para construção de oito
casas e a presença de elementos invasores do Conselho lndigenista
Missionário.
4.

Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar em face da Fundação
Nacional do indio e do cacique Ailton Garcia - 4ª Vara Federal de Santos Processo nº 2001.61.04.005759-2.
1.1.

Andamentos principais:

a) liminar negada (DOE de 26.04.2002);
b) designada audiência de justificação para 26.11.2002 que foi cancelada, por
falta de vista aos réus dos documentos juntados na réplica (DOE de
21.11.2002);
e) aguardando, portanto, designação de audiência de justificação.

- PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, PARQUE E'STADUAL DA ILHA DO
CARDOSO , PARQUE ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUÍ E ESTAÇÃO ECOLÓGICA
JURÉIA-ITATINS
1. Histórico dos fatos:
A partir da segunda metade dos anos 80 foram demarcadas algumas áreas
indígenas que se sobrepuseram parcialmente ao Parque Estadual da Serra do Mar ,
administrada pelo Instituto Florestal (mapa anexo).
A partir de 92 iniciou-se um processo de ocupação pelos índios, que ainda carece
de demarcação ou reconhecimento oficial, de outras Unidades sob administração do
Instituto Florestal, iniciando com o Parque Estadual da Ilha do Cardoso,

·"

prosseguindo com a Estação Ecológica de Juréia-Itatinse por último no Parque Estadual
Xixová-Japuí.
O Instituto Florestal tem denunciado o fato às instâncias competentes (PPI/PGE)e tem sido
impedido, por força de "recomendações" do Ministério Público Federal e da FUNAI,
de tomar atitudes que levem ao constrangimento da presença ou das atividades de
extração dos produtos da floresta que os índios levam a efeito nessas Unidades.
Dessa forma não tem sido possível o embargo de suas atividades, a apreensão dos
produtos extraídos da floresta e ainda menos o indiciamento dos índios. Apenas
esse ano a Procuradoria Geral do Estado impetrou Ação Civil Pública contra a
FUNAI por conta da invasão dos índios no Parque Estadual Xixová-Japuí.
Lembramos que os Conselhos consultivos do Núcleo Picinguaba do Parque
Estadual da Serra do Mar e do Parque Estadual da Ilha do Cardoso tem
representantes das comunidades indígenas.

