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BRASILIA - DF 

giCf Bf flntGINAL ~"' g ( ••. Q_.1 ... ~ 
Asslr,atura _ . , 
Enf ./Dopf O jfi O 

j ·U...STITUTOSOCION,ABENTN.. ! Dali I I __ 
_: Coo. GM.D 1914 A~ • 

O ESTADO DE SAO PAULO, por meio do 

Procurador Geral do Estado, que e3ta subscreve, vem, à 

presenoa de V. Exa., e nos termos do art. 9~ do Decreto n~· 

1775, de 8 de janeiro de 1996, manifestar-se no que segue. 

1. Conforme o Aviso n2 88-MJ-96, 

comunicou o Senhor Ministro da JustiQa, ao Senhor Governador 
·' 

'do Estado de Sa'.o Paulo, a existência de 03 (três> áreas· 

indigenas no ambito do território do Estado . 
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2. Especificamente quanto â área 

denominada "Terra Indigena Guarani do Asuapeú", no Município 

de Mongaguá, houve recente processo de demarcaQao, conforme a 

declaraQ~o constante da portaria n~ 411, de 22 de junho de 

1994, do Ministério da Justica. 

3. Sendo considerada como área de 

terras indisenas, emergem conseqüências lesais, as quais têm 

por fundamento dispositivo constitucional. 

4. Todavia se ressai ta que esta área 

foi objeto de processo discriminatório, localizando-se no 17~ 

Perimetro de Itanhaém. 

5. Comó resultado deste processo, 

apurou-se a existência de terras públicas, as quais foram em 

parte concedidas a terceiros - pessoas f1sicas, trabalhadores 

rurais. 

6. Parte desta também foi concedida à 

FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. - para instalaoao de ramal 

ferroviário. De outro lado, parte nao foi destinada, Podendo 

ser considerada de titularidade do Estado~ 

'") ,: . 
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7. Existem ainda posseiros na referida 

área. alguns residentes no local, outros ·não, que desenvolvem 

atividade agrária. 

8. Como acima especificàdo, estes 

não-indios, que ocupam a área declarada como terra indigena, 

desenvolvem há tempo atividade laborativa, principalmente de 
f 

natureza agrária, tendo para isto investido em acessões e 

benfeitorias. Asaim se constata no Despacho n~ 15, de 07 de 

abril de 1994, da FUNAI. 

9. Pretende assim, o Estado de sa:o 

Paulo, como requerente desta manífestaoão, . RESGUARDAR os 

direi tos destes ocupantes, independente da natureza da 
·! 

ooupaoa:o, à indenizaoão nos termos da lei, permitindo a justa 

e precisa compensaoão. 

10. Quanto aos posseiros - ocupantes 

particulares da· área que exercem atividade agrária 

manifesta o Estado de São Paulo pela responsabilidade da 

União Federal, por seus órgãos da Administraoão Direta ou 

Indireta, quanto ao direito indenizatório destes . 
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11. Este compreende o direi to ao 

reassentamento, em qualquer de suas modalidades, prestando a 

devida assistência às familias. Este direito deve ser 

resguardado pela União previamente à desocupaQão. 

12. Também se manifesta para resguardar 

o direito indenizatório da FEPASA - Ferrovia Paulista S.A., 

quanto à área concedida pelo Estado a esta empresa, para 

desenvolvimento de suas atividades. 

13. Além disso, manifesta o Estado de 

sao Paulo pelo resguardo de seu direito indenizatório, por se 

constatar na área declarada como "Terra Indisena Guarani do 

Aguapeú" ,·· remanescente de terra pública estadual. Inclusive 

se constata a existência de áreas de preservaoao ambiental e 

tombadas pelo CONDEPHAAT. 

11*. Outrossim, o Estado de São Paulo se 

resguarda no direito de exercer o regresso em face da Uniao 

Federal, ou algum de seus órgão, se eventualmente vier a ser 

demandado por terceiros quanto a direitos que tenham por 

objeto a especificada área declarada como indigena. 
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15. Por fim. dada a complexidade da 

matéria. propõe o Estado de Sao Paulo. para a composioão dos 

eventuais direitos indenizatórios, a instalaoão de novo 

"Grupo de Levantamento F~ndiârio", com participagão dos 

diversos órgãos estaduais. competentes quanto ao assunto, 

entre eles o Instituto de Terras do Estado. 

São Paulo, 08 de abril de 1996. 

ROSAL! OE PAULA LIMA 
Procuradora Geral do Estado - ~d.\uata 

•..... ,:, 
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SECRET ARJA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 

OF/GSJOC-467/96 

São Paulo, 4 de abril de 1996 

Senhor Procurador-Gêral 

Em complemento a manifesta~Ses. 
anteriores desta Secretaria, e tdmbim do Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo - ITESP, no processo SJDC n~ 
254.956/96, venho expor o seguinte: · 

1 - No tocante à declara~ão dos 
li1nites da Reserva Indlgena "Guarani do Aguape~", no 
Município de Mongaguá - SP, parece a esta Pasta legítima a 
pretensão da FUNA!i bem como corretos os limites 
estabelecidos na Portaria n~ 411, de 22 de ju~ho de 1994, do 
Ministério da Justi~a. 

2 - No entanto, permito-me sugerir o 
exame dessa digna Procuradoria Geral do Estado para o 
resguardo dos direitos indenizat6rios tanto de eventuais 
ireas remanescentes de propriedade p~blica estadual, como o 
possível exercício de direito de regresso de particulares 
anteriormente titulados pelo Estado, no ;mbito do processo 
discriminatbrio do 17~ Perimetro de Itanhaim 

3 - É de se re~saltdr ainda que h~ 
que se resguardar tamGim a assist;ncia devida Pela Uniio, ou 
por algum de seus Órgãos, quanto ao reassentame~to ou 
indeniza~;º is familias de posseiros localizadas na irea. 

4 - Por outro Lado 
possibilidade de Pedido de direito de regresso do 
quanto i ~reas de propriedade hoje da FEPASA S.A., 
foram a ela repassadas Pelo Estado de Sio Paulo . 

há a 
domínio, 
as quais 
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Dada a complexidade da matéria, 
pern1ito-me sugerir, para a composi~io dos eventuais direitos 
indenizal6rios, a reinstala~;º do Grupo de Levantamento 
Fundlirlo, com particiPa~~o dos diversos 6rgios do Estado de 
Slo Paulo, competentes no assunto, entre eles essa digna 
Institui~io e o Instituto de Terras do Estado. 

Renovo a Vossa Excelência protestos 
de considera~ão·e apre~o. 

~ 
SMONA ~ .•• 

Adjunto 
nfo pelo Expediente 
a Pasta 

Exmo. Sr·. 
Dr. MARCIO SOTELO FELIPPE 
DD. Procurador Geral do Estado 
CAPITAL - se 
PCF I L e v. 

P· 
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Processo SJDC ng 254.956/96 

Interessado 

Assunto 

Ministério da Justica 

Demarcacão de Terras Indígenas 

Senhor Procurador Geral 

Trata o presente de questâo 

envolvendo a demancaeêo de reservas indigenas no Estado de 

Sã.o Paulo. 

Conforme o Aviso n2 88-MJ-96, 

comunicou o Senhor Ministro da Justica, ao Senhor Governador 

do Estado de São Paulo, a existência de 03 <três) áreas 

indigenas no âmbito do território do Estado. 

Este oficio foi recebido pelo 

Governo do Estado de São Paulo em 12 de janeiro, via "fax", e 

em 18 de janeiro de 1995 por postagem. Tramitou pela 

Secretaria da Justioa e Instituto de Terras . 

• 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
GABINETE DO PROCURADOR GERAL 

Somente em 28 de maroo último, 

como se constata no presente processo, foi encaminhado à 

Procuradoria Geral do Estado. Contudo o prazo para 

manifestaoao, nos termos da lesislaoão especifica, é 08 de 

abril próximo. Constata-se que o tempo é extremamente exisuo 

para uma análise adequada do caso, como requer a problemática 

envolvida. 

Especificamente quanto à área 

denominada "Terra Indigena Guarani do Asuapeú", no Municipio 

de Mongaguá, houve recente processo de demarcaQão, conforme a 

declaracão constante da portaria n2 ~11, de 22 de junho de 

1994, do Ministério da Justica. 

Sendo considerada como área· de 

terras indígenas, emergem conseqüências lesais, as quais têm 

por fundamento dispositivo constitucional. 

Todavia, como se manifesta o 

Instituto de Terras do Estado, esta área foi objeto de 

processo discriminatório, localizando-se no 172 Perimetro de 

Itanhaém. Como resultado deste processo, apurou-se a 

existência de terras públicas, as quais foram em parte 

concedidas a pessoas fisicasw trabalhadore5 rurais. 

''J 
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Parte desta também foi concedida à 

FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. - para instalaoão de ramal 

ferroviário. De outro lado, parte não foi destinada, podendo 

ser considerada de titularidade do Estado. 

Existem ainda posseiros na referida 

área, alguns residentes no local, outros não, que desenvolvem 

atividade agrária. 

Como acima especificado, estes· 

não-indios, que ocupam a área declarada como terra indígena, 

desenvolvem há tempo atividade laborativa, principalmente de 

natureza agrária, tendo para isto investido em acessões e 

benfeitorias. Assim se constata no Despacho n~ 15, de 07 de 

abril de 199~. da FUNAI. 

Proponho assim que a Procuradoria 

Geral do Estado, por meio de V. Exa., manifeste-se, nos 

termos do art. 9~ do Decreto n2 17 7 5, de 8 de janeiro de 

1996, para RESGUARDAR os direitos destes ocupantes, 

independente da natureza da ocupação, à indenizaQão nos 

termos da lei, permitindo a justa e precisa compensaoao.· 

n 
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Proponho ainda, dada a complexidade 

da matéria. a composicao dos eventuais direitos 

indenizatórios. a instalaoão ·de· novo "Grupo de Levantamento 

Fundiário", com participaoão dos diversos órgãos estaduais, 

competentes quanto ao assunto, entre eles o Instituto de 

Terras do· Estado. 

Não se cogitará de impugnaoão da 

caracterizaoão da área como terra indigena. nem mesmo dos 

limites desta. Estes pontos se baseiam no oficio n~ 467/96, 

do Senhor Secretário da Justica. 

Submeto o presente à oonsideraoão 

de V. Exa., apresentando minuta de manifestaoão, dirigida ao 

Exmo. Sr. Presidente da FUNAI. 

SUBG., aos 8 de Abril de 1996. 

SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO 

CONTENCIOSO 
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