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OFICIO /PGR/GAB/Nº 6 o 6 
Brasília, 2 8 de agosto de 2000. 

Senhor Ministro, 

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho para as providências que 

reputar cabíveis, cópia do Oficio nº 265/2000/CaDIMIMPF, de 15 de agosto de 2000, e da 

documentação a ele acostada, recebidos da Subprocuradora-Geral da República MARIA 

ELIANE MENEZES DE FARIAS, Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal , contendo pleito no sentido de serem adotadas medidas urgentes 

junto à Fundação Nacional do Índio - FUNAI, visando à demarcação da Área Indígena Baú, 

situada no município de Novo Progresso, Estado do Pará, de ocupação dos índios Kayapós. 

Conforme se verifica no expediente originário da Procuradoria da República 

no Município de Santarém, outros fatos, não menos graves, são relatados pelo Procurador 

oficiante e que também merecem atenção. Trata-se de conflitos que vêm ocorrendo entre 

índios e fazendeiros, com promessas de violência de ambas as partes, resultantes da não 

demarcação daquela Área Indígena. 

Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

~FERRAZ DA NÓBREGA 
VlCE-PR.OCORADOR-GERAL DA REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO 

DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

Excelentíssimo Senhor 
Ministro JOSÉ GREGORI 
Digníssimo Ministro de Estado da Justiça 
BRASÍLIA-DF 
MJ.Índios 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6· Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades lndfgenas e Minorias) 

OFÍCIO N11 d6 5 /2000/CaDIM/MPF Brasília, J 5 de agosto de 2000 

Assunto: Conflitos na Terra Indígena Baú, situada no município de Novo Progresso/Estado do 
Pará, ocupada por índios Kayapós. 

Senhor Procurador-Geral da República, 

Cumprimentando-o, vimos solicitar de Vossa Excelência a gentileza de oficiar 
ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, solicitando agilizar junto à Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI, a adoção das medidas necessárias à regularização da Terra Indígena Baú, 
situada no município de Novo Progresso/Estado do Pará, de ocupação dos índios Kayapós. 

A demora na regularização da citada terra índigena, fez que com diversos índios 
mantivessem como reféns pessoas que se encontravam praticando pesca nas suas 
proximidades, cujos fatos foram e estão sendo objeto de noticiários constantes nos meios de 
comunicação (rádio, televisão, jornais e outros). 

Diante da gravidade do assunto, houve por bem o Senhor Ministro da Justiça, 
após uma série de ameaças e entraves, emitir DESPACHO autorizando a imediata demarcação 
da área. No entanto, tal atitude ministerial gerou descontentamento por parte dos fazendeiros 
que habitam também aquela terra indígena e se dizem legítimos proprietários das terras, 
prometendo, em razão disso, irem às últimas conseqüências se necessário for, ainda que, para 
defenderem os seus direitos, façam uso de violência. 

Além da situação acima informada, outras de natureza grave estão em vias de 
ocorrer, conforme pode ser constatado na cópia anexa do OF .PRM/STM1Rinfl085/2000, 
datado de 08 de agosto de 2000, originário da Procuradoria da República no Município de 
Santarém, Unidade do Ministério Público Federal responsável pelo acompanhamento das 
questões atinentes ao Município de Novo Progresso, onde se situa a terra indígena em 
comento. { 
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A Sua Excelência o Senhor 
Doutor GERALDO BRINDEIRO 
Digníssimo Procurador-Geral da República 
NESTA 
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Ministério Público Federal 

Ademais, conforme consta do referido expediente, há necessidade de se 
assegurar a execução do ato ministerial, respeitadas as condições legais que envolvem tais 
aspectos, além da manutenção da ordem pública. visando preservar as vidas de elementos 
índios e não-índios, cuja situação de gravidade está a exigir, inclusive, a presença de policiais 
federais naquela localidade. 

Em anexo, minuta de oficio a ser analisada por Vossa Excelência. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

~/M,~ 

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 
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FAX/DESTtNO: (61) 313 .. 5364 
CIDAOe; Brasilia/DF 

1--........ .... .... __ ,...........,..... .. ..... _ .. _ 
OOCUMSNTO ENCAMtNHAOO: 

OF.PRMISTM1Rinf/0S5/2000. 
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todas as folhas, favor entrai· em cantato com o 
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REMETENTE: Cl.AUO~O CHEQUER 
Procurador da República 
PROCURADORIA DA REPÚBJ..lCA NO MUNICÍPIO OS SANTARÉM 
(91 )523·2651 
Av. Marechal Rondon, ~ô$, Prainha 
sacos .. ·120 
Santarém/PA 

ÓRGÃO: 
TELEFAX: 
ENDERÉÇO: 
CEP: 
CIDADE: 

CERTIFICO q~ieõ"a0êümentó-em-anêxõiõTtran~mltid9 por fao-slmile, nos térmõsdâ.s ancisções 
supra a CIO relatório de transmissão correspondente. 
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SE~VIÇO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNIClPIO OE SANTARÉM~ PA 

OF.PRM/STlVI/Rinf/085/2000 
Santarém-Pé, 08 de agosto de 2000. 

Senhora Coordenadora, 

Cumprimentando-a, exponho 'a apreciação de V. Exa., 
fatos relacionados ao conflito existente entre os índios Kayapós da T. I. BAÚ, 

Prefeitura e Fazendeiros elo Município de Novo Progresso/Pa, que culminou com o 

seqüestro de pescadores pelos r. índios, conforme noticiado pela mídia nacional. 

Durante as negociações envolvendo a Polícia Federal, os 
índios Baú, representantes da Prefeitura e fazendeiros de Novo Progresso, e este 

Procurador, houve momentos de tensão, com promessas de violência dos lados 

envolvidos, e ameaças de uso de força para libertar os reféns. 

Após o despacho do Exmo. Ministro da Justiça> José 

Gregori, em 03.08.2000, autorizando imediatamente a demarcação da T.I. Baú, os 

reféns foram Iiberados. 

Ocorre que o ato ministerial gerou descontentamento por 
parte dos fazendeiros de novo Progresso, prometendo estes resistirem mesmo que seja 

necessário o uso de violência. 

A situação no momento se agrava diante das notícias de 

que o Administrador da FUNAI/Colíder, Sr. MEGARON, estaria sendo anieaçado de 
morte por fazendeiros, e que, ainda, há na área pistoleiros que asseguram a 

manutenção do local em conflito aos fazendeiros e Prefeitura de Novo Progresso. 

Exma. Sr.9• 
MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Coordenadora da 6ª CCR do MPF 
JJ rasllia/D F 

Continua ... 



MINISTéRIO PÚBLICO FEDERAL. 
Continuação do OF .PRMfSTMIRlnrtOBri/ZOOO 

Já se acena para real possibilidade de banho de sangue 
na área diante dos interesses conflitantes, caso não haja providências urgentíssimas no 
sentido de dírímír a contenda. 

Considerando já haver despacho demarcatório pelo 
Exmo. Ministro da Justiça, há que se assegurar a sua execução e manutenção de ordem 
pública na referida área. Para tanto apresento as seguintes sugestões: 

I) Providências possíveis no sentido de agilizar junto à 
FUNAI e Ministério da Justiça, o processo 

demarcatório já garantido; 
2) Para assegurar a ordem pública, e por conseqüência a 

efetivação da demarcação referida, que seja estudada 
medida como a presença do exército na r. área. 

Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e 
distinta consideração. 

~o'Y!ttCChe1ve1.. 
'"'cLÁUDIO CHF,QUER 
Procurador da República 


