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ASS: Compra de ouro nos Garimpas de Cumaruzinho e Maria 

Bonita, na Reserva KaiapÓ. 

Senhor Procurador-Geral Adjunto, 

A situação relativa à extração de ouro na área KaiapÓ 

vem se verificando desde a data da assinatura do Conv~nio firmado pg 

la FUNAI com a empresa Rio Doce Geologia e Mineração 5/A-DOCEGEO,que 

se deu em 13/03/81, ocasião em que ficou consignada uma pequena PªK 

cela de recursas para.o Índio, calculada sobre o valor auferido com 

a prospecção da minério, percentual esse correspondente ao Imposto 

Único sobre Minerais, em face de ter sido a área considerada à época 
como "presumivelmente indígena". 

Na data de 31.08.Bl o convênio citado foi aditado, tran~ 

ferindo as obrigações que até então eram da DOCEGEO para a Caixa EcQ 

nÔmica Federal, situação essa que se verificou até recentemente, quan 

da aquela Instituição deixou de exercer o papel que vinha desempenhan 

do de compradora exclusiva do ouro extraída da área em questão. 

Por outro lado, a Caixa Econômica Federal, em que pg 

se a vigência do convênio ter expirado, continuou comprando o ouro 

extraído da área indígena, repassando à FUNAI regularmente a impoI 

tância relativa ao percentual acordado, incidente sobre o valor prg 

duzido e comercializada. 

Agora, com a retirada da CEF do circuito ficou a 4a. 

SUER na expectativa de eleger algumas firmas para ocupar o lugar que 

antes era exclusivo da Caixa, a fim de dar continuidade à comerciali 
zação do ouro na região, cercando por certo, da maior quantidade de 

garantias possível, no resguardo dos interesses das Comunidades IndÍ 

genas de sua jurisdição. 

a certo é que, no nosso entendimento, a questão maior 

a ser levantada no caso, antes mesmo do exame da documentação 

sentada pelas firmas interessadas, diz respeito à verificação 
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galidade ou não da extração do ouro na área na forma como vem sendo 

procedida, levando-se em conta, em tal exame, que a área foi 

derada como "presumivelmente indígena", caracterização esta 

contestada pela FUNAI à época, pelo menos que tenha sido do 

conhecimento. 

cons1,. - nao 

nosso 

Com o advento da nova Constituição, a situação que 

antes já era complicada, ficou ainda mais complexa, vez que o§ 3º 
do artigo 231 consignou: 

11Art. 231 .•.•.........•••...•••............•..•....• 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluí 
dos os potenciais energéticas, a pesquisa e a lavra das r1,. 

quezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 

com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as Cornunid~ 

desafetadas, ficando-lhes assegurada participação nos rg 

sultados da lavra, na forma da lei11• 

Assim sendo, cremos ser esta uma ocas1ao 

propícia para, se for a caso, regularizar a situação que 

vem sendo tratada impropriamente, adequando-a aos novos 

bastante 

até agora 

preceitos 

Constitucionais, cuja autorização para lavra se solicitada e concg 

dida pelo Congresso Nacional, constituir-se-ia numa homologação, vez 

que se trata de uma situação de fato, já verificada há vários exex . . c1c1os. 

Queremos enfatizar, de outro modo, que os comentários 

e sugestões aqui oferecidos fundamentaram-se não no fato da matéria 

inserir-se nas atribuições de competência desta área, mas sim no CQ 

nhecimento acumulado ao longo dos anos a respeito do assunto, que 

se constituiu sempre em objeto de ressalvas por parte dos Órgãos de 

Controle Interno e Externo, relativamente a aplicação dos recursos 

advindos da atividade, quando do exame das Contas da Renda do Patri 

mÔnio Indígena. 

Isto posto, retornamos os autos a essa Procuradoria 

para os exames de sua competência, com as sugestões abaixo, observ~ 

da a nossa área de atuação: 
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a) que sejam verificadas as razões pelas quais o percen 

tual pago pela Caixa Econômica, que era de 5% sobre a renda auf~ 

rida, passou a ser de 1%, como expresso na ata de fls. 3 e 4 dos 

autos, em prejuízo, pois, da Comunidade Indígena; 

b) que sejam implementados controles consistentes para 

acompanhar a produção e comercialização do ouro e, consequente 

mente, o percentual que cabe ao Índio, vez que agora, transacio 

nando com empresas particulares, os riscos de eqµÍvocos aumentam 

substancialmente; e 

e) que seja estudada a viabilidade da fUNAI, no estri 

to cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, como 

gestora do Patrimônio Indígena, elaborar e implantar projeto eco 

nômico de exploração das riquezas minerais da região, admitindo 

se, inclusive, a participação dos garimpeiros já atuantes na 

área, desde que fiquem perfeitamente caracterizados os percen 

tuais sobre a produção e comercialização que caberia aos mesmos, 

à Comunidade Indígena detentora dos direitos de exploração e do 

Patrimônio Indígena, para os fins previstos no artigo 43 e 

grafos da Lei nR 6.001/73. 

, 
par-ª 

BrasÍlia-Df, 01 de setembro de 1989. 

,Y,6 k/ 0-'1~ ~-::> 
HUMBERTO LÚCIO fÍMENTE'-.JMENEZES 

Chefe da Au~itoria Interna 

P. :;cedência ----··-·- 
p ;-:J, cm __ 4... _ __;_-5--~-,./~ 
Hora ) t: . 35 - - ,. 
Rubrico &-,./- ·-, , - 
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Ref.: Proc.28870.001332/89-13 

INTERESSADO: 41 SUER 

ASSUNTO: Compra de ouro nos garimpos de Cumaruzinho e Maria Bonita. 

no interior da Reserva Kaiapó. 

Atendida a diligência, encaminhe-se ao 

Dr. MILTON CINTRA DE PAULA para a gentil~ 

7 
PRJ, em~ de setemb}o de'l989 ,,· 

/ •.... 

za de seu pronunciamento. 

. c?~~.....//-- 
·.íRI~ERKANO BOR_;ES FILHO 

Prpcurador-Geral Adjunto 
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