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INFORMAÇ..ÃO NQ 80~/PJ/90 
Ref.: Proc. FUNAI/BSB/1332/89 

Ass.: Compra de ouro extraido dos garimpes Cumaruzinho e 

Maria Bonita, no interior da Reserva Indígena Kayapó. 

Senhor Procurador-Geral, 

O processo em referência veio a esta Pro 

curadoria, para análise e pronunciamento, acerca da seleção de qua 

tro (04) empresas eleitas compradoras da produção de ouro extraída 

dos garimpes Cumaruzinho e Maria Bonita, no interior da Reserva In 

dígena Kayapó. 

Preliminarmente, convém esclarecer gue 

nestes autos já existem dois (02) pronunciamentos jurídicos sobre 

a matéria {vide fls. 05/Ó6 e fls. 160/169); o primeiro do advogado 

Raimundo Nonato Soares Holanda, o segundo do advogado João Belmino 

Chaves. 

Aludidos pareceristas invocaram a legi~ 

lação em vigor (Decreto nQ 88.985/83, Lei 6.001/73 e a Constituição 

Federal de 1988), para concluir que o exercício da gar.iJnpagem, fais 

caçao e cata nas terras indígenas é exclusivo do tndio. 

Acontece que o presente processo nao e~ 

tá devidamente instruído de modo a possibilitar um pronunciamento 

conclusivo. 

Assim, sugerimos seja o processo encami 

nhado ã 4a SUER, para que se esclareça os seguintes pontos contro 

versos: 

a) a razão oela qual o percentual de 5% 
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(cinco por cento) pago pela Caixa Econômica sobre a renda auferida 

com a comercialização do ouro passou, a partir da assinatura da 

ata classificatória de fls. 03, a ser de 1% (um por cento), em fla 

grante prejuízo à comunidade indígena. 

b) quem realmente exerce as atividades de 

garimpagem, faiscação e cata na área indígena; se o índio com exclu 
sividade, se elementos estranhos ao grupo tribal ou se ambos 

os segmentos a exercem conjuntamente; 

c) caso as atividades garimpeiras sejam 

exercidas por não-índios, relacionar, nominalmente, aqueles que 

exploram e comercializam ouro nos garimpes Cumaruzinho e Maria Bo 

nita. 
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FUNDAÇAO NACIONAL DO [NDIO 
-FUNAI- 

INFORMAÇÃO N2 /DPI/4-ª S;JER/90 

Do: CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO INDIGENA 

Para: SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA FUNAI/4~ SUER 

Assunto: Ref. PROCESSO FUNAI/BSB/1332/89 

Sr. Superintendente: 

Em deferência ao solicitado através de 

despacho de V.Sª., em 25.06.90, relativo a Informação N2 205/ 

PJ/90 de 20.06.90, fls. 171 e 172 do Processo 1332/89, temos a 

esclarecer o seguinte: 

a) Inicialmente, a participação da Co 

munidade Indigena Gorotire sobre os recursos oriundos da explo 

ração aurifera pela garimpagem até 1985, em 11área pretensamente 

indígena", restringia-se ao disposto na Cláusula Quarta do CON 

VftNIO N2 023/81 de 13.03.81, entre FUNAI e DOCEGEO. Através da 

Cláusula Primeira de TERMO ADITIVO de 31.08.81, passa a atribui 

ção de repasse de recursos, correspondentes ao IUM, à Caixa Eco 
nÔmica Federal. Isto é demonstrado pelas documentações constan 

tes nas fls. 140, 141, 142, 149· e 150 do Processo em tela. 

Em reunião realizada em 03.05.85, quan 

do do compromisso firmado entre MINTER E MIRAD à elaboração do 

Decreto de Demarcação da Área Indígena KaiapÓ, consta em Ata 

(ANEXO I): 
1172) A participação da Comunidade ln 

digena será correspondente a 5% do valor da produção mineral 

efetiva, obedecidas as normas de funcionamento da Caixa EconÔmi 

ca Federal 11• 

Entrementes, a decisão da Comunidade ' 

Indigena, de continuação da atividade garimpeira por não Índios, 

em território já demarcado, levou a outras reivindicações sobre 

Moe: 1st ... / ... 
o percentual então estipulado, repassados à Comunidade 
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Fls. 02 

por intermédio da FUNAI. 

Conforme Ata de Reunião de 08.07.87, 

promovida pela Comunidade Indígena Gorotire (ANEXO II), "ficou ' 

decidido e concordado ... que dia 09.05.87, entrará em vigor o 

aumento de 5 (cinco) para 10 (dez) por cento em todo o ouro ex 

traido das terras da Comunidade Indígena Gorotire". Convém sali 

entar que esse acréscimo de 5% (CINCO POR CENTO) era repassado, 

a contra-recibo, aos líderes da éomunidade Indígena. 

De acordo com o relato do servidor' 

Daniel Lins de Carvalho Filho (ANEXO III), em 03.02.88, o líder 

Tapiet KaiapÓ realizou reunião com garimpeiros na Pista Maria Bo 

nita, onde consta o seguinte: "Tapiet estipulou em 8% porém eles 

pedem apenas 7% o que ficou de ser decidido posteriormente, co 

brando j~ a partir de hoje aoi Y% para a Comunidade''. Referem-se 

esses 7% (SETE POR CENTO) ao incremento de 2% (DOIS POR CENTO) 

no percentual repassado à Comunidade e cobrados diretamente dos 

garimpeiros, pela Coordenação de cada garimpo, que posteriormen 

te foi dado o aceite das lideranças ao pedido dos garimpos. 

Digno citar é que os recursos refe 

rentes ao recolhimento de 7% (SETE POR CENTO) cobrados diretamen 

te dos garimpeiros, passaram a ser contabilizados pela ADR Reden 

ção a partir de 29.06.88 e devidamente remetidos a CORPI/BSB p~ 

ra apreciação, além da utilização de recursos repassados pela 

CEF, de 5% (CINCO POR CENTOj, em Belém, ~ Comunidade IndÍgena Go 

retire. 
Então, cumpre-nos assinalar com acui 

dade que até a saída da CEF, o percentual total repassado à Comu 
nidade Indigena era de 12% (DOZE POR CENTO): 5% (CINCO POR CEN 

TO) pela Caixa Econômica Federal em Brasilia e 7% (SETE POR CEU 

Moo: 131 ... / ... 
TO) recolhidos diretamente dos garimpeiros sobre o valor 
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pra realizada pela CEF. 

A saída da CEF precipitou uma ação 

necessária para um periodo de experiência proposto, reconhecida 

como mais segura e sensata, que foi a compra de ouro por firmas 

legalmente autorizadas e inscritas no Ministério da Fazenda, con 

forme Ata ClassificatÓria de 20.05.89, fls. 03 e 04 do Processo, 

em que as firmas credenciadas recolherão junto a Coordenação da 

FUNAI, uma taxa de comercialização do metal equivalente a 1% 

(HUM POR CENTO). 

1 

O que demonstramos é que o percent~ 
al total repassado com a saída da CEF, passou a ser de 13% (TRE 

ZE POR CENTO): 12% (DOZE POR CENTO) recolhidos diretamente dos ' 

garimpeiros e 1% (HUM POR CENTO) de taxa de comercialização das 

empresas, devidamente contabilizados e encaminhados à CORPI/BSB, 
para a cornpetente·aprovação. 

b) Como foi bem caracterizado, a ga 

rimpagem é exercida por não Índios, sendo que as atividades indÍ 

genas referem-se a fiscalização e coordenação das atividades em 

conjunto aos servidores da FUNAI. 

c) Com a saída da CEF, passaram a 

comercializar o ouro produzido nos garimpas de Maria Bonita e Cu 

maruzinho, a partir de 22.05.89 até a presente data, as empresas 

BRASOURO METAIS LTDA, GOLDMINE DTVM LTDA, SANTA MARIA METAIS 

LTDA e MARSAM DTVM LTDA, conforme.citadas na fls. 03 e 04 do Pro 

cesso em questão. As documentações das empresas indicam seus pr~ 

prietários e prepostos. 
Quanto a exploração aurífera, é rea 

lizada por milhares de garimpeiros, sendo na prática impossível 

relacioná-los nominalmente, pois a população é flutuante ao ex 

tremo, os acessos podem ser realizados por caminhos, estradas e 

aeronaves, e por existir, em geral, apenas um servidor da FUNAI ~~1_., 

Moo:m ... /... ~ 



--------· ------· ··-·- --- 

• 

MINISTl:RIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇAO NACIONAL DO ÍNDIO 
-FUNAI- 

... / ... Fls. 04 

em cada garimpo. 

A partir de 1988, esta DPI, através 

de nosso geólogo, adotou a sistemática de avaliar a relação popu1~· 

1ão X produção com o auxilio da SUCAM, verificando o número de g~ 

~~mpeiros por greta e os n~meros de pares de máquinas (motobombas)' 

e caixas de lavagem. A informação mais recente do garimpo Maria Bo 

nita relativo a esses dados, constam no ANEXO IV. Na primeira sem~ 

na de julho de 1990, a população total era de 1982 habitantes, se~ 

do que 1840 homens são garimpeiros e 142 homens são comerciantes 

em sua maioria e o pessoal da Coordenação, entre Índios, servido 

res da FUNAI e agentes de Policia Federal. Do garimpo Cumaruzinho, 

as empresas compradoras supracitadas retiraram-se quando do Plano 

Brasil Novo, em função da pequena produção que não mais compensa 

a operação, declínio que já era previsto. A população total na pri 

meira semana de agosto/90 era de 197 habitantes dos quafs 187 - sao 

garimpeiros. 
Os anexos V e VI representam a lis 

tagem nominal dos donos de máquinas nos garimpos Maria Bonita e Cu 

maruzinho, exercido pelos coordenadores de pista,continuamente 

atualizados, buscando assim um controle sobre as evasões ou mudan 

ças de local das máquinas. 

É a informação que colocamos à 
apreciação de V.Sª. 

DPI/iss 

MOO: 131 
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INFORMAÇÃO NQ j 5 ó- /GAB/ 4ª SUER/90 

REF:. PROC. Nº 28870.001332/89-13/FUNAI/BSB 

ASS:. COMPRA DE OURO EXTRAÍDO DOS GARIMPOS DA AI KAIAPÓ 

Senhor Procurador Geral/FUNAI, 

Restituimos o presente Processo, infor 

mando que a situação é mais complexa do que se imagina. Esta Funda 
ção foi criada com o objetivo de prestar assistência às Comunida 

des Indígenas, contudo se vê com o encargo de fiscalizar garimpas 

sem ter pessoal especializado para tal, cujos garimpos funcionam 

de forma ilegal por insistência dos Índios, principalmente os Kaia 

pÓ, quando a matéria não foi regulamentada por força da nova Cons 

tituição. 
Grupo de Trabalho foi criado por esta 

Administração, visando traçar metas e propor medidas capazes de re 

verter o quadro atual, conforme cópias das OS. nºs 237/4ª SUER de 

11.05.90 e 268/4ª SUER de 31.05.90, contudo as conclusões ainda 

não foram apontadas, o que esperamos que aconteça de forma 

nal e dentro das perspectivas dos indios KaiapÓ. 

racio 

Em Última reunião realizada pelos Índi 

os KaiapÓ, que contou com a presença do Sr. Presidente da FUNAI 

Dr. CANTÍDIO GUERREIRO GUIMARÃES e Representante do Ministério da 

Justiça, os indios foram enfáticos em afirmar que estariam dispo~ 

tos a abandonar a exploração dos garimpes e venda de madeira desde 

que a FUNAI receba os reqursos necessários para prestar a devida 

assistência às Comunidades Indigenas, caso contrário, que os aju 

dassem a proceder tal exploraçio de forma racional e legal, consi 

derando que se sentem prejudicados na forma que está sendo explora 

do. 

. .. / ... 
MOO. 131 
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De fato, aguardamos uma solução para 

tal realidade, pois consideramos inócuas medidas de paralização 

pois teremos os Índios KaiapÓ contra qualquer iniciativa nesse 

sentido. Enquanto isso só nos resta prestar o "apoio" aos Índios. 

que nos cobram insistentemente, que consideramos inadequado pelas 

condições que dispomos. 

Belém-(PA), 18.09.90 

Proccc:ênsia ------ 
pnJ, crn_-:-1 /.- 1 • :· ~; _ 

1 u:...iico _ 
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INFORMAÇÃO n~ ÜCj/CORPl/90 Brasília, 13 de dezembro de 1990 

Ref.: Processo FUNAI nº 28870.001332/89-13 

Assunto: Compra de ouro, por particulares, nos garimpos de 

Cumaruzinho e Maria Bonita, no interior da Área Indígena 

KayapÓ,e exploração indevida de madeiras em reservas indÍ 

genas. 

Senhor Presidente 

Trata o Processo em referência da discussão sobre e~ 

ploração e compra de ouro nos garimpos de Cumaruzinho e Maria BQ 

nita, ambos na Área Indígena Kayapó, em primeiro destaque e, po~ 
~ 

teriormente, da exploração indiscriminada de madeiras 

indígenas. 

em terras 

Após análise dos documentos, a CORPI apresenta, ' a 

superior apreciação de V.Sa., um breve resumo da situação para 

impl_g_ que essa Presidência possa decidir sobre os rumos a serem 

mentados na questão em pauta. 

1. Histórico (exploração de garimpas na A.I. KayapÓ) . 

A exploração de ouro na Reserva Indígena KayapÓ t_g_ 

ve início após assinatura do Convênio n2 023/81, firmado entre a 

FUNAI e a DOCEGEO - Rio Doce Geologia ~ Mineração S.A., em 

possibilidade 

e 

13.03.81, com prazo de validade de três 

de prorrogação. 

O objetivo desse convênio era a pesquisa e concessao 

de lavra em terras indígenas e/ou presumiv~lmente habitada por 

anos, com· 

lnterministerial silvícolas, nos termos do inciso II da Portaria 

n2 006/81, de 15 de janeiro de 1981. 

O documento .foi aditado em 31.08.81, transferindo 

OCEGEO para a Caixa Econômica Federal (fls. se as 

140 a 

9 
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02. 

Embora expirado o convênio, a atividade perdurou e 

cresceu com a exploração de ouro nos garimpos de Cumaruzinho 

atuando a Caixa Econômica Federal, apoiada pela 

e 

Maria Bonita, FU 

NAI e Departamento de Polícia Federal, como compradora do minério 

até o final do exercício de 1988, quando encerrou suas atividades 

no local. 

A 4~ SUER/FUNAI, com objetivo de manter a atividade 

de compra do ouro extraído na ausência da Caixa, optou por ela~ 

sificar quatro empresas registradas na Secretaria da Fazenda/MF, 

( 
para atuarem, em caráter experimental, 

ata de reunião realizada em 20.05.89, 

por noventa dias, 

na ADR de Redenção, 

conforme 

prese.!! 

teso Administrador Regional, lideranças indígenas KayapÓ e as em 

presas pré-qualificadas: BRASOURO MfTAIS LTDA, GOLDMINE DTVM LTDA, 

SANTA MARIA METAIS LTDA e MARSAM DTVM LTDA. 

Após questionamento levantado pela Auditoria e Pr~ 

curadoria da FUNAI/Sede~em relação ao percentual sobre a produção 

extraída pago às comunidades indígenas, a 4~ SUER, através da 

formação nº 140/DPI/90, esclarece que, com a saída da CEF, os 

dios passam a receber 13% (treze por cento) do total de ouro 

duzido nos garimpos (fls. 173 a 200). 

2. A legalidade da situação 

O Parecer nº 008/PJ/90, da Procuradoria Jurídica da 

FUNAI/Sede, apresenta uma an~lise abrangente dos dispositivos 1~ Lt~~ 
e 

I..!! . 
l .!!. 

pr.Q. 

lais que envolvem a mat~ria, concluindo pela~ilegalidade do 

cÍcio de garimpagem ou qualquer outra fórmula de exploração 

exe.!_ 

m1n_g_ 

ral, por ·parte de particulares nio-indios, em terras tradicional 

mente indígena;". 

Sugere, ainda, "que o 6rgio tutor, valendo-se dos 

poderes competentes que a lei lhe assegura, em colaboração com a 

Procuradoria da República e Polícia· Federal, promova a retirada 

ue por ventura se encontrem na área indígena em 

questão, lo do que ocorreu em outros casos". (fls. 160 a 
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rum .. bi,lio N~<:1011al do imlm 03. 

3. A situação de fato 

Segundo a 4~ SUER, a exploração aurífera é realiz!! 

da por milhares de garimpeiros de uma população altamente flutuan 

te e que tem acessos por caminhos, estradas e aeron~ves, sob acom 

panhamento deJem geral, apenas um servidor da FUNAI em cada gari~ 

po. 

A informaçao mais re~ente (julho/90) aponta um ef~ 

tivo de 1982 habitantes no garimpo de Maria Bonita e 197 no Curo~ 

ruzinho, entre garimpeiros, comerciantes, agentes da Polícia Fed~ 

ral, servidores da FUNAI e Índios (fls. 174 a 176). 

O relatório "AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

DOS GRUPOS INDÍGENAS KAYAPÓ DO SUL DO PARÁ E SUGESTÕES PARA INVEK 

SÃO DO QUADRO ATUAL", elaborado por uma Comissão instituída 

Ordem de Serviço n2 237/4! SUER, de 11.05.90, afirma que as 

pela 

"ati 

vidades garimpe~ros e de extração de madeira na Área Indígena 

KayapÓ vieram suprir carências de custeio, assistência médico-ho~ 

pitalar, transporte, educação, alimentação e outras, para as quais 

a FUNAI dispunha de parcos recursos e, face à nova situação, veio 

a omitir-se quase que completamente, permitindo que os recursos 

advindos dessas atividades não apenas mantivessem as aldeias, e~ 

mo muitas vezes utilizou-se dos mesmos em suas próprias ativid~ 

des". Isto é, a FUNAI tem utilizado os recursos financeiros origi 

nados dos garimpos para custear suas atividades 

(fls. 208 a 214 e anexos). 

institucionais. 

A aplicação indiscriminada desses recursos, entr~ 

gues em muitas vezes, diretamente às lideranças indígenas, criou 

uma situação de consumismo nas comunidades, sem poupança ou inve~ 

timentos em bens duráveis. Desenvolveram-se castas sociais antes 

inexistentes, onde uns poucos detim ·a fortuna e o controle da prQ 

duçio, enquanto a grande maioria pe~manece na mis~ria. 

4. A exploração de madeira 

A exemplo da exploração em garimpos, a extração de 

madeiras em terras indígenas tem sido intensa e, neste especial, in 

variavelmente abusiva e sem qualquer controle 
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A ilegalidade dessa atividade já foi inúmeras vezes 

mencionada em pareceres jurídicos, inclusive da Procuradoria G~ 

ral da República, através da informação do Subprocurador Geral, 

CARLOS VITOR MUZZI, citada na CI n2 212/CORPI/90 (fls.335 a 338). 

Muzzi afirma que "as árvores aderem ao solo e sao 
. , . 
1move1s por 

acessao, razao pela qual seu usufruto importa apenas na utiliz~ 

çio dos frutos por elas pr~duzidos e nunca no corte da árvore em 

si". A Íntegra dessa afirmaçio está inserida 

16/89/CVM/PGR, encaminhado à~~ SUER em 13.06.89. 

5. Conclusão 

A situação da exploração de garimpes, assim como 

no Ofício 

a 

extraçio de madeiras em terras indígenas, é conflitante e altame~ 

te complexa, uma vez que ambos os processos existem há vários anos 

e, embora ilegais, com assentimento-involuntário ou não- dos org~ 

nismos responsáveis. No caso específico da FUNAI, custeando as su 

as atividades, como explicitado no relatório às fls. 211. 

A CORPI entende que devem ser implantados mecanismos 

que permitam a disciplina e o ordenamento legal desse extrativis 

mo e a conseqüente recuperação das áreas degradadas, com recuper~ 

ção social dos grupos envolvidos. 

A simples expulsão de garimpeiros ou madeireiros, 

sem uma açao que resguarde as e~pectativas das comunidades indÍg~ 

nas envolvidas nesses processos, poderá acarretar muitos problemas 

talvez mais intenso para seus povos, culminando em convulsão da 

sociedade indígena afetada. 

Cabe à FUNAI, como Órgão tutor, criar um grupo esp~ 

cífico que priorize as várias alternativas já p~opostas, em articu 

lação com os demais Órgãos federais, estaduais ou municipais, e 

defina ações e suas respectivas estratégias, tanto na área de 

educação, saúde, atividades produtivas, culturais e lazer. 

As soluções existem e sugestões diversas constam 

deste processo e em vários outros trabalhos. Sabe-se que será um 

trabalho que demandará tempo, recursos financeiros e deterrminação 

política do Gover~Fede;,a;}~a quem caberá dar o apoio necessário 

/ 
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da serenidade e profissionalismo daqueles que vêm lutando 

Não se pode permitir ·que a animosidade tome o lugar 

pela 

tornar-se apenas "mais um" documento encaminhado 

causa indígena, e muito menos que uma ação a ser proposta venha a 

e não colocado 

em prática, como tão bem expressa o sentimento no relatório às 

' 

_____ ) 
J 

fls. 209. 

CORPI/HFS/mgm. 


