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Informação nº 

Ref.: Processo FUNAI/4ª SUER/0327/90 
Processo FUNAI/BSB/2441/91 

Ass.: Procedimento de Demarcação da TI Baú (PA) 

Sr. Diretor da DAF, 

A terra indígena Baú, de ocupação tradicional dos índios Kayapó 
Menkragnotí, localizada no Município de Altarnira, no Estado do Pará, foi identificada 
pelo grupo técnico constituído através da Portaria PP nº 162, de 16.02.90) sob a 
coordenação da antropóloga Carmen Sylvia Soares Affonso, que apresentou proposta de 
delimitação com superfície de 1.850.000 ha e perímetro de 770 km, aprovada pela 
FUNAI através do Despacho nº l8/PRES1 de 20.09.91. Em seguida, essa área foi 
declarada de posse permanente indígena pela Portaria nº 645, de 21.12.91, do Exmo. Sr. 
Ministro da Justiça, que determinou à FUNAI a sua demarcação. No início de 1995, os 
trabalhos topográficos pertinentes foram paralisados por oposição de posseiros ou 
fazendeiros que haviam se instalado nas proximidades do limite oeste da TI Baú. Com a 
edição do Decreto nº 1.775, de 08.01.96, a demarcação da TI Baú foi contestada por 
empresas de mineração e pelo Município de Novo Progresso, opinando os pareceres da 
FUNAI pela improcedência dos respectivos requerimentos. Através do Despacho nº 
22/MJ, de 09.07.96, no entanto, o Sr. Ministro da Justiça determinou "diligência à 
FUNAI para complementação dos dados e informações concernentes à referida área 
indígena", pelo que foi constituído grupo técnico por meio da Portaria nº 707 /PRES, de 
30.08.96, sob a coordenação da antropóloga Eneida Corrêa de Assis, para realizar 
estudos e levantamentos complementares sobre a TI Baú. Tendo o relatório resultante 
reafirmado a identificação e delimitação proposta em 1990, foram os processos de 
expedição de portaria declaratória (Processo n" 0862.2441 /9 l) e de contestação 
(Processo 1167/96, da Prefeitura Municipal de Novo Progresso, e Processo 0568/96, de 
interesse da Mineração Boqueirão Vermelho Ltda. e Mineração Pitiatiá Ltda.) 
submetidos ao Presidente da FUNAI pelo Encaminhamento nº 58/DAF, de 08.10.96 



(Proc. 2441/91, fls. 379). Remetidos ao Ministério da Justiça (embora não conste nos 
autos a tramitação correspondente), foi expedido pelo Sr. Ministro Nelson Jobim o 
Despacho nº 18/MJ, de 07.04.97, que concluiu o seguinte: 

"4.2. Afustes ]. .. ). No caso presente, as áreas litigiosas se localizam todas no lado 
oeste da terra indígena como tal delimitada pela proposta de 1991, da FUNAL 
Essa parte oeste não fora incluída em nenhuma das propostas anteriores de 
identificação e delimitação das terras dos índios Menkragnoti. Todas essas 
propostas se limitaram pelo /afio oeste, mais ao norte pelo rio Curuá e, após a 1 
aldeia Baú, pelo rio Curuaés. E significativa, nesse ponto, a coincidência de todas 
as propostas do antropólogo Gustaaf Verswigver com os demais intentos de ' 
delimitação feitos anteriormente à de 1991. 
Esta última proposta justificou a ampliação da área indígena pelo lado oeste pela 
'existência de castanhais e de locais onde os Menkragnoti já estiveram aldeados •. 
Reconhece que, atualmente, os índios não utilizam essa área mas conjectura que 
poderão vir afazê-lo. 
Tal justificativa não é consistente no sentido de evidenciar a presença dos 
elementos constitucionais em relação a essa parte da área delimitada. Se em 
alguma época os índios Kayapô ocuparam referida parcela e utilizaram castanhais 
ali existentes, de há muito o deixaram de fazer, não compelidos por pressões 
esbulhadoras de não índios mas por movimentação determinada por dissenções 
internas ou estimulada pela própria FUNAI para localizá-los em região mais 
favorável, como demonstra o histórico levantado pelo próprio laudo 
antropolôgico, citado acima. 
Ao efeito da caracterização constitucional das terras indígenas, não se podem 
somar ocupações sucessivas de áreas diferentes, a não ser que tais ocupações 
sejam cíclicas e permanentes. A troca de uma área por outra desafeta a anterior 
de sua natureza indígena. . 
Com efeito, a Constituição vigente abandonou o critério da posse imemorial como 
elemento de caracterização do tndigenato, sendo assim a ocupação indígena, 
temporária ou pretérita, insuficiente para se concluir que tal área, ou todas as já 
sucessivamente ocupadas e abandonadas, integram o seu território atual, o qual 
há que ser definido pela presença permanente dos requisitos constitucionais. 
Ora o levantamento antropológico realizado não comprovou, em nenhum passo, 
que a fração oeste, antes sempre excluída da terra indígena Baú seja habitada em 
caráter permanente pelos índios Menkragnoti, seja utilizada para suas atividades 
produtivas, seja imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários 
a seu bem-estar, ou seja necessária à sua reproduçãoflsica e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições. Tais condições restam plenamente asseguradas à 
comunidade Kaiapó, composta atualmente de 89 índios (Proc. cit. jls. 261/263), 
pelo restante da gleba, com mais de 1.500.000 hectares. 
Assim sendo, deve ser restabelecida a fronteira oeste original, constante das 
delimitações anteriores, partindo-se do extremo norte pela divisa do rio Curuá até 
encontrar a linha divisória Oeste, traçada pela proposta de Verswigver, em 1979, 
seguindo-a até a mesma se encontrar com o rio Curuaés, o qual, a partir desse 
ponto, constituirá a continuação da divisa até o seu encontro com a linha divisória 
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sul da proposta de 1991. Observe-se que a proposta Verswigver de 1979, conforme 
o Mapa que anexo, é, das propostas anteriores à de 1991, a que dá maior 
amplitude à reserva indígena, em seu extremo noroeste. 
5. DECISÃO. Diante do exposto, nos termos do Decreto n" 1.775/96 e com base 
nos documentos acostados aos processos epigrafados: 
a) julgo improcedente, nos termos acima, as contestações oferecidas; 
b) assino o prazo de cento e vinte dias aos interessados para se habilitarem a 
eventuais indenizações por benfeitorias, realizadas de boa-fé, a serem apuradas 
em procedimento separado; 
e) determino à FUNAI o refazimento da linha divisória oeste, nos termos do item 
4.2. 
Refeita a delimitação, com a elaboração de nova planta de identificação, 
obedecidos os parâmetros explicitados nesta decisão, voltem os autos ao Ministro 
da Justiça para edição do competente ato de retificação da Portaria Declaratória 
de Identificação" (DOUnº66, de 08.04.97). 

Através do Memo nº 208/GAB/ADR/COL, de 24.09.97, o 
Administrador Regional da FUNAI em Colíder encaminhou ao Sr. Presidente da 
FUNAI uma carta assinada pelo cacique Mõtinó e outras 29 lideranças Kayapó 
expressando sua não concordância com redução de aproximadamente 350.000 ha na 
área da TI Baú: 

"Meu povo não aceita a decisão da justiça de diminuir a nossa terra [. .. ]. Sem esta 
faixa de terra a oeste do rio Curuá não podemos conservá-lo limpo, vamos ter 
garimpeiros, fazendeiros e madeireiros chegando até as margens do rio Curuá, 
poluindo, pescando e invadindo o resto de nossa área. 
Também não podemos ficar tranquilos sabendo que os cemitérios das aldeias 
antigas se transformarão em pastos para criação de gado, estradas e campo de 
plantio" (Proc. 0327 /90, fls. 166}. 

Ainda em setembro de 1997, os índios Menkragnotí da aldeia Baú 
detectaram a atividade de madeireiros a cerca de dezesseis quilômetros de distância da 
margem esquerda do rio Curuá, estando a disposição da comunidade indígena nesse 
momento descrita no relatório apresentado em decorrência da Ordem de Serviço nº 
49/ ADR/COL/97: 

"Atendendo um chamado urgente do Ch. Pin Tikatot Kaiapó e lideranças 
indígenas Mãtinà e Panin Kayapô. Os mesmos solicitaram a presença do Adm 
Regional de Colider com urgência para resolver junto a garimpeiros, madeireiros 
e posseiros (sem terra) a questão da margem esquerda do Rio Curuá [. .. ]. 
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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉIUO DA JUSTIÇA 

Convocaram-nos para uma reunião, onde o Cacique Mãtinó colocou a situação de 
estarrecimento por parle da comunidade, dizia e/ muita bravura que iria deixar os 
brancos tomarem conta da margem esquerda do Curuá; falou em pedir ajuda dos 
guerreiros das outras aldeias tais como o Kapot, Kubenkokre e Metuktire, devido a 
população do Baú ser bem inferior a outras aldeias, bem como o numero de 
homens para o trabalho. Demonstrou total indignação com o Decreto, e disse que 
jamais seu povo irá aceitar os brancos destruírem a margem esquerda" (Proc. 
0327/90, fls. 175). 

Pelo Fax nº 437/ADR/COL/97 foi transmitido à Presidência da 
FUNAI o "Relatório de Viagem PIN Baú", datado de 06.10.97, no qual o Administrador 
Regional de Colíder, Megaron Txucarramãe, expõe a visita realizada àquela terra 
indígena: 

"Chegamos na casa dos homens [. .. ]. Monüná falou que como eu havia pedido 
para eles retornarem a aldeia, eles retornaram e estão aguardando a minha 
chegada para saber como vai ficar e como ficou o problema da margem esquerda 
do rio Curuá. Diz o Cacique Montiná que está brigando, não porque não gosta dos 
brancos. Estou brigando por minha terra. Quero e vou brigar por esta terra que 
branco quer tomar de mim e do meu povo. Quando eu levei os Guerreiros lá no 
local, não fomos com a intenção de malar alguém. Fomos lá pedir para os brancos 
saírem da área [. .. ]. 
Comecei a falar que o Presidente falou comigo pelo telefone. Pediu para eu vir até 
aqui falar com vocês, mandou eu falar para vocês que ele está revendo esta área, 
ele vai ver com o Ministro da Justiça a Portaria do Ministro Jobim que diminuiu a 
área. Para a área de vocês voltar como era antes" (Proc. 0327/90, fls. 159). 

Em razão disso, o então Diretor da DAF, Áureo Araújo Faleiros, 
exarou despacho datado de 13.10.97 solicitando-nos "elaborar relatório a ser 
encaminhado ao Ministro da Justiça, para ratificar os limites da Terra Indígena Baú 
reconhecidos pela Portaria n" 162, publicada no D.O.U. em 23.02.90, revogando o 
Despacho MJ nº 18, de 07. 04. 97 que exclui a faixa oeste formada pelos rios Curuá e 
Curuaés" (Proc. 0327/90, fls. 186). Assim, foi elaborada pela antropóloga Eliane da 
Silva Souza a Informação nº 18/DID, de 14.11.97, sendo o processo encaminhado ao 
Ministério da Justiça pelo então Presidente da FUNAI, Sulivan Silvestre de Oliveira, 
através do Ofício nº 677/PRESI, de 16.12.97, solicitando a reconsideração do Despacho 
nº 18/MJ/97, ratificando os limites declarados pela Portaria nº 645/MJ/91, "tendo em 
vista que o laudo antropológico confirma a tradicionalidade da ocupação Kayapó na 
região em pauta e a insatisfação manifestada pela comunidade indígena em ajustar os 
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limites da área tdentificadd' (Proc. 2441/91, fls. 407). Esse pedido foi analisado pela 
Informação CJ N.0 496/98, de 20.04.98, que observou: 

"Cumpre-nos assinalar que o Decreto n" 1. 775/96, prevê apenas a possibilidade 
de oferecimento de contestação, conforme dispõem os artigos acima citados, mas 
não disciplina a hipótese de qualquer das partes pedir reconsideração da decisão 
do Ministro da Justiça, o que, a nosso ver, autoriza o não-conhecimento dessa 
modalidade de recurso. 
Entretanto, caso esse entendimento não seja acolhido e a presente solicitação 
venha a ser conhecida, registre-se, no mérito, que o único fato novo apresentado 
pela FUNAI, como justificativa para a apresentação do pedido em exame, consiste 
na manifestação contrária do grupo indígena Kaiapó à decisão ministerial de 
reduzir em aproximadamente 350.000 hectares a área delimitada, em sua linha 
divisória oeste. 
A propósito desse assunto, registre-se que, com a edição do antes citado Decreto 
n" 1. 775/96, não mais se exige a anuência da Grupo Indígena envolvido aos limites 
da área identificada, como ocorria na vigência do Decreto n" 22/89 [sic], 
assegurando-se, apenas, a participação da comunidade indígena interessada em 
todas as fases do procedimento demarcatório (§ 3º do art. 2j [. .. ]. 
Diante do exposto, entendemos, s.m.j., que, quanto ao aspecto legal da questão, 
não há impedimento a que o 'Exmo. Sr. Ministro mantenha a decisão ora 
questionada pela FUNAI" (Proc. 0327/90, fls. 469). 

Essa informação foi aprovada pelo Despacho CEP/CJ Nº 90/98 e, 
submetida em seguida à apreciação do fauno. Sr. Ministro da Justiça, recebeu o 
seguinte despacho, datado de 24.04.98: "Adoto. À FUNAI" (Proc. 0327/90, fls. 470). 

No entanto, logo acirraram-se os conflitos locais devido a 
discordância da comunidade indígena quanto a área a ser demarcada. Através do RDG 
nº 51/BAU, de 20.07.98, a Presidência da FUNAI foi comunicada que os Menkragnotí 
da aldeia Baú haviam retido duas aeronaves da mineração Mato Velho, localizada na 
margem esquerda do rio Curuá: "dita mineração fica bem próxima da aldeia, o que faz 
revoltar ainda mais a comunidade, porque os empresários dizem que lá não é terra de 
índio e é justamente o que o cacique Monttnô não se conforma" (Proc. 0327/90, fls. 
441). Em razão disso, por meio do Oficio nº 419/DAF, de 20.07.98 (Proc. 0327/90, fls. 
429), o Presidente da FUNAI solicitou novamente ao Ministério da Justiça examinar a 
reconsideração do Despacho nº 18/MJ/97. Este pedido recebeu do então Sr. Ministro da 
Justiça, Renan Calheiros, despacho manuscrito datado de 20.07.98, exarado na parte 
inferior do mesmo oficio com a seguinte determinação: "Ao Senhor Presidente da 
FUNAI para diligências necessárias ao oferecimento de relatório atualizado para 
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subsidiar decisão deste Ministério" (Proc. 0327/90, fls. 429; cópia às fls. 436). No verso 
dessa mesma folha, o Presidente da FUNAI apôs seu próprio despacho, de seguinte teor: 
"À DAF para a formação de GT para levantamento técnico e fundiário atualizado da TI 
Baú. Em 21.07.98" (fls, 429v.). 

Em vista da situação criada, e considerando a "necessidade de 
redefinir com urgência a área de ocupação dos índios Kayapó estabelecida pelo 
Despacho MJ nº 18, de 04.07.97, da Terra Indígena Baú, deforma a assegurar a terra 
indispensável a sobrevivênciafísica e cultural daquela sociedade indígena", deliberou a 
Presidência da FUNAI expedir a Portaria nº 784/PRES, de 28.07.98 (DOU nº 144, de 
30.07.98), determinando a restrição de ingresso, locomoção e permanência de pessoas 
estranhas aos quadros da FUNAI na área identificada de 1.850.000 ha pelo prazo de 
dois anos. Paralelamente, foi constituído grupo técnico pela Portaria nº 874/PRES, de 
25.08.98, com a finalidade de realizar levantamento fundiário dos ocupantes não índios 
da TI Baú conforme os limites considerados pela Portaria nº 784/PRES/98. 

Realizados os trabalhos requeridos, foi o processo relativo à TI 
Baú novamente remetido ao Ministério da Justiça por meio do Oficio nº 651/PRES/98, 
de 26.11.98, que informou: "Em atendimento ao Despacho do Senhor Ministro de 
Estado da Justiça, jls. 429, esta Fundação realizou atualização do levantamento 
fundiário, identificando 75 ocupações, jls. 459/461. Do exposto, solicito verificar a 
possibilidade de reconsideração do Despacho MJ nº 18/97'' (Proc. 0327/90, fls. 
464/465). Dessa vez, o pedido foi analisado pela Informação CJ N.0 1857/98, de 
03.12.98, a qual, tendo em vista a manifestação anterior da mesma Consultoria Jurídica, 
sugeriu a devolução dos autos à FUNAI. Tal sugestão foi aprovada pelo Despacho 
CEP/CJ nº 252/98, recebendo em seguida do Consultor Jurídico do Ministério a 
seguinte nota: "Adoto. À FUNAL CJ, em 03.12.98'' (Proc, 0327/90, fls. 471). Porém, 
certamente teve entendimento diverso o Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Renan 
Calheiros, pois logo depois, tendo em vista seu despacho do dia 20.07 .98 ( e não de 
10.07 .98, como consta nos considerandos desse ato), foi expedida a Portaria nº 826/MJ, 
de 11.12.98, declarando de posse permanente dos índios a mesma área da TI Baú com 
superficie de 1.850.000 ha e perímetro de 770 km,· e determinando à FUNAI que 
promovesse a sua demarcação administrativa. 

A expedição da Portaria nº 826/MJ/98 ensejou reação do 
Município de Novo Progresso, que impetrou o Mandado de Segurança nº 6279-DF 
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(99/0027508-0) no Superior Tribunal de Justiça contra o ato do Sr. Ministro da Justiça. 
Por decisão do dia 14.04.99, o Ministro Relator José Delgado deferiu liminarmente o 
pedido "pela não obediência às formalidades previstas no procedimento demarcatório" 
definido no Decreto nº 1.775/96 e por considerar que o impetrante teria que "suportar 
prejuízos de difícil ou impossível reparação, uma vez que terá o território, base do 
Município, reduzido pelo ato impetrado e, portanto, sujeito à ocorrência de graves 
tensões sociais". Posteriormente, em julgamento realizado no dia 22.09.99, o Ministro 
José Delgado voltou a proferir voto pugnando pela concessão da segurança baseado nas 
razões alegadas pelo Município: 1) descumprimento do Despacho nº 18/MJ/97; 2) não 
publicação do resumo do novo relatório antropológico como previsto pelo § 7° do art. 2° 
do Decreto nº 1.775/96; 3) cerceamento do direito do impetrante em participar de todos 
os atos do processo demarcatório; 4) errônea descrição geográfica da TI Baú na Portaria 
826/98 por omissão de quatro municípios "por ela atingidos"; e 5) inobservância da 
definição contida no art. 231, § l º, para a caracterização da TI Baú como de posse 
indígena. Deste modo, concluiu seu voto o Ministro Relator, aprovado por três votos a 
dois dos ministros da Primeira Seção do STJ: 

"Tais procedimentos, ao arrepio da lei, conspiram contra os prtnctptos 
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, 
segundo o entendimento esposado por esse Egrégio Tribunal em diversos julgados 
[. .. ]. Posto isto, concedo a segurança para determinar a nulidade da Portaria MJ 
nº 826/98 e dos atos administrativos praticados a partir do Despacho Ministerial 
nº 18/96" (Proc. 0389/00, fls. 398; grifo nosso). 

Importa registrar que os fundamentos para esta decisão são 
controversos inclusive entre os próprios Ministros do STJ, como demonstra o 
julgamento do Mandado de Segurança nº 6.280-DF (99/0027509-8), impetrado por José 
Luiz Schuistak e outros dez interessados solicitando o deferimento de medida liminar 
para sustar os efeitos da Portaria nº 826/MJ/98 e, ao final, declarar a nulidade dos atos 
administrativos praticados após o Despacho nº 18/MJ/97. No voto proferido 
inicialmente pelo Relator do MS 6.280, o Ministro Garcia Vieira, restam consignadas as 
seguintes observações: 

"O.s· impetrantes não têm legitimidade para pedir a declaração de nulidade da 
Portaria n" 826/98 [. .. ]. Não juntaram eles nenhuma prova de posse ou 
propriedade na referida área. Com razão a Dra. Gilda Pereira de Carvalho 
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Berger, digna Subprocuradora-Geral da República, em seu bem lançado parecer 
de fls, 253/266, do qual destaco o seguinte trecho: 'Os impetrantes se intitularam 
lavradores, porém, nas procurações se qualificaram, com exceção de José Sebold, 
como proprietários de terras na região de Novo Progresso-PA. Qual a legitimidade 
ativa que possuem para impetrarem este Mandado de Segurança? Cadê os títulos de 
propriedade as provas de que estas propriedades foram abrangidas, ilegalmente, 
pela demarcação das terras dos índios Kaiapó? Que interesse de agir tem quem 
precariamente ocupa terras da União? Em verdade, os impetrantes, infringindo a 
relação de boa-fé que impõe o CPC às partes, estão utilizando-se de uma ação 
judicial para alcançarem por vias transversas, um reconhecimento para suas 
precárias ocupações nas terras da União Federal, tradicionalmente ocupadas por 
índios Kaiapó' [ ... ]. Mas, também, no mérito, não têm razão os impetrantes. 
Pretendem eles seja decretada a nulidade de todos os atos administrativos 
praticados após o despacho ministerial n" 18/97, e da Portaria nº 826/98. Os 
impetrantes nem sequer esclarecem quais seriam estes atos e não demonstram a 
nulidade de nenhum deles. Não restou comprovada a desobediência ao princípio 
do contraditório e da ampla defesa. No processo demarcatório, foram ouvidos os 
interessados, como previu o Decreto n" 1.775/96, que manda estender a lodos os 
processos em curso a oportunidade de defesa e isso consta do próprio despacho n" 
18/97. O Ministro de Estado da Justiça poderia, mediante portaria e com base no 
citado Decreto nº 1. 775196, artigo 2~ parágrafo 10, declarar os limites da terra 
indígena, determinando a sua demarcação. O Ministério Público, em seu parecer, 
sustenta que: '[ ... ] A exigência do trabalho antropológico na matéria em discussão 
não resulta de mero capricho, mas é conseqüência dos parâmetros constitucionais 
definidores da posse indígena, a exigir, todos, perícia antropológica para a sua 
verificação. Ou seja, a posse indígena só se define antropologicamente, jamais por 
ato de vontade de quem quer que seja[ ... ]. Refere-se ainda, o despacho a propostas 
anteriores de identificação e delimitação. Tais propostas, contudo, como 
anteriormente ressaltado, foram precárias, inconclusivas e, principalmente, jamais 
aprovadas pela Presidência da FUNAI. Ademais, o próprio Decreto nº 1.775/96 
está a exigir que a instrução do processo fique a cargo da FUNAI (artigo 1 º}, 
devendo o relatório de identificação ser aprovado por seu Presidente (artigo 2º, 
parágrafo 7°). Estudos que não mereceram a chancela dessa autoridade, em 
conseqüência, a rigor sequer integram o procedimento demarcatório[ ]. A questão 
de saber se a área é ou não indígena refoge ao âmbito da via eleita [ ]. Como o 
impetrante não logrou demonstrar que de posse indígena não se tratava, não 
podendo fazê-lo tampouco na via estreita do mandamus, não pode pretender, como 
resulta necessariamente de seu pedido, que continuem a ter validade as ocupações 
não indígenas existentes na área' (fls. 263264}. Denego a segurança" (Proc. 
0389/00, fls. 402/405; grifado no original). 

Após o voto do Relator, pediu vista o Ministro Francisco Peçanha 
Martins, que na sessão plenária realizada no dia 06.12.99 apresentou Voto-Vista, ao 
final aprovado, com a seguinte conclusão: "No Mandado de Segurança nº 6279, o 
Ministro José Delgado concedeu a segurança [. .. ]. Reitero o meu ponto de vista neste 
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caso, divergindo e pedindo vênia ao eminente Ministro Relator para, acompanhando 
essa orientação, determinar a nulidade da Portaria. Concedo a ordem". 

Deve ainda ser mencionado o Mandado de Segurança nº 6.281- 
DF (99/0027510-1) impetrado no STJ por Sergio Wojciechowski e outros dez 
interessados contra o Ministro da Justiça, no curso do qual o Ministro Relator Humberto 
Gomes de Barros deferiu liminar em 14.04.99, segundo suas próprias palavras, "na 
extensão em que o fiz no MS 4.821, vale dizer: apenas para vedar a prática de qualquer 
ato que implique em turbar o exercício da posse, pelos impetrantes", 

Conquanto se perceba tais divergências de andamento em relação 
aos Mandados de Segurança impetrados no Superior Tribunal de Justiça contra a 
Portaria nº 826/MJ/98, e ainda sendo de interesse que se proceda pelo setor competente 
a averiguação quanto a eventuais recursos interpostos após o julgamento do MS 6279- 
DF, bem como da eventual conveniência de que seja interposto algum a partir da 
publicação do acórdão referente ao julgamento do MS 6.280-DF, o fato é que o 
procedimento administrativo de demarcação da TI Baú encontra-se presentemente 
jungido à decisão judicial desses feitos, que determinaram a nulidade da Portaria nº 
826/98 e dos atos administrativos praticados a partir do Despacho Ministerial nº 18/97. 

Trata-se realmente de uma situação paradoxal. Em primeiro lugar 
porque, de acordo com a malha fundiária municipal do Estado do Pará fornecida pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aparentemente não existe sobreposição 
entre os limites do Município de Novo Progresso e a terra indígena Baú, cuja área, na 
verdade, se localiza inteiramente no Município de Altamira. Isso quer dizer, em 
princípio, que o impetrante do MS 6279-DF não possuía legitimidade processual para 
sustentar tal ação. Recorde-se que, afora as questões de forma na tramitação processual, 
a alegação substantiva contida no writ como mote para a demanda era de que a 
impetrante se via "sitiada e esbulhada da área mais produtiva do Município, atingida 
que foi pela malsinada portaria" (Proc. 0389/00, fls. 392). 

Em segundo lugar porque se exige através de sentença judicial o 
cumprimento de uma decisão de procedimento executivo· que a própria autoridade 
responsável pela expedição do ato reconhece como ·derrogado pelo andamento do 
processo administrativo. Pois, ao serem solicitados esclarecimentos ao Ministério da 
Justiça quanto ao alegado pelos impetrantes da ação, foi elaborada pela Consultoria 
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Jurídica do MJ a Informação CJ Nº 627/99, de 05.05.99, da Coordenadora da CCJ, 

Regina Celia Todd de F. Silva, que registrou o seguinte parecer: 

"Trata-se de ação mandamental impetrada com o fito de se anular ato do Senhor 
Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria n" 826, de 14.12.98, 
que declarou como de posse permanente a área denominada Baú [. .. }. 
Ultrapassadas as preliminares, no mérito, requer: 
A declaração de nulidade do refazimento da área oeste da T.L BAÚ. por 
contrariar o texto constitucional; 
Sejam declaradas as nulidades dominiais dos titulas apresentados pelos 
impetrantes; 
Seia declarada a regularidade do feito admini:.·trativo com no:.·sa última 
manifestação, vez que ato desconstitutivo da situação iuridica preexistente, como 
conseqüência do processo administrativo supra. ou seia, ocorreu invalidação do 
despacho MJ 18/97. E não há que se falar na impossibilidade da Administração 
rever seus próprios atos (Súmula 47 3 - STF), já que a Administração pode exercer 
tal obrigação de oficio, decretando a carência ou improcedência da ação 
mandamental. 
Estas as informações que, se aprovadas, proponho sejam submetidas à apreciação 
do Senhor Ministro da Justiça, com vistas ao seu encaminhamento à autoridade 
solicitante" (grifos nossos). 

Tal entendimento foi aprovado pelo Consultor Jurídico do MJ no 
mesmo dia, e comunicado ao Superior Tribunal de Justiça pelo Ex.mo. Sr. Ministro da 
Justiça, Renan Calheiros, através do Aviso nº 440/MJ, de 05.05.99, que encaminhou, de 
acordo com suas palavras, "as informações elaboradas pela Consultoria Jurídica desta 
Pasta. que adoto, com vistas a instrução do Mandado de Segurança nº 6280". 
Posicionamento idêntico se reflete na Informação CJ nº 626/99 e no Aviso nº 441/MJ, 
ambos do mesmo dia 05.05.99, encaminhados ao STJ com vistas a instrução do MS nº 
6279-DF. 

Portanto, conforme se vê acima, a manifestação da Consultoria 
Jurídica, adotada pelo Sr. Ministro da Justiça, considerou que o Despacho nº 
18/MJ/97 foi invalidado em conseqüência do próprio processo administrativo, 
devendo sua determinação de refazimento da linha oes~é ser julgada nula por 
contrariar o texto constitucional. Trata-se provavelmente de uma referência implícita 
à expedição da própria Portaria nº 826/98, que confirmou a demarcação administrativa 
da TI Baú do mesmo modo como declarada anteriormente em 1991. 
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Por outro lado, o serôdio reconhecimento de que a área à margem ' 
esquerda do rio Curuá efetivamente integra as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios Kayapó decorre possivelmente do reexame das informações contidas nos 
processos administrativos da FUNAI e outros documentos, tendo em vista o empenho e 
resolução demonstrados pela comunidade indígena em defender a demarcação da área 
identificada pela FUNAI em 1990 e declarada pelo Ministério da Justiça em 1991 e 
1998. 

Com efeito, um balanço sumário sobre os dados disponíveis a 
respeito da ocupação Kayapó nessa região demonstra em princípio a adequação da área 
proposta para demarcação ao disposto pelo art. 231, § 1 º, da Constituição. Com a devida 
vênia, ao contrário do que sustenta o Despacho nº 18/97, a ocupação indígena no limite 
oeste da área identificada e delimitada pelo grupo técnico da Portaria PP nº 162/90 está 
bem caracterizada e se remete especialmente ao presente e passado recente de pelo 
menos dois subgrupos Kayapó distintos. De fato, existem áreas sucessivamente 
ocupadas por estes subgrupos até meados do século XX, em regiões próximas 
descontínuas ao norte e ao oeste da área proposta para demarcação, que deixaram de ser 
incluídas nos limites definidos exatamente porque perderam sua condição ou "natureza" 
indígena. Tratam-se de terras situadas no trecho a jusante, no médio rio Curuá, e ao 
ocidente, entre a margem direita do alto rio Jamanxim e o Curuá, com as quais os índios 
perderam seus vínculos étnicos, embora tenham ocupado as referidas regiões na 
primeira metade deste século, conforme demonstram os dados contidos no processos e 
outras obras sobre a sociedade Kayapó. 

Os Menkragnotí cindiram-se dos Gorotíre que habitavam o rio 
Fresco no início do século. O primeiro ataque protagonizado por esses índios (por vezes 
chamados Kubenkragnotí) no rio Curuá teria ocorrido em 1918: 

"Os Kubenkragnotl, segundo a memória tribal, após a separação do núcleo 
original, teriam habitado pelo menos em seis aldeias ('roikôre, ngrwa-kre, 
krãdkabêron, rikrekôre, adjtire-kre-kun e kumiôkâ '), ao mesmo tempo que 
entravam em conflito não só com os brasileiros como com os índios 'krãyakar 
(Kremkarore), Ngairôn (Juruna e Xipaya), Kubenkreno-ti (Kuruaya), Mundurukú e 
Kruatire (Suyá)' (Verswijver, 1978:85). Consoante Nlmuendojú (1952:429), teriam 
os Kubenkragnotl (ainda os denomina Gorotlre) realizado seu primeiro ataque no 
Curuá, em 1918, onde a princípio evitavam penetrar com receio dos Kuruaya, os 
quais acabaram por derrotar já em 1934. 
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Entretanto, suas incursões ao longo do Xingu e, principalmente, nas bacias do 
Curuá e lriri e afluentes do Tapajós, assim como as dos Kararaô e dos 
Kakraimoro, tendo em vista principalmente a obtenção de armas de fogo, foram se 
tornando mais intensas pelos últimos anos da década de 1930" (Arnaud, Expedito. 
"A expansão dos índios Kayapó-Gorotíre e a ocupação nacional (Região sul do 
Pará)" in O Índio e a Expansão Nacional, 1989, p. 443). 

Já antes de 1934, hã notícias sobre ataques Kayapó em algumas 
localidades 110 rio Jamanxim (cf. Oliveira Júnior, Adolfo Neves. O Faccionalismo 
Caiapó, Brasília, 1995, p. 26). Por volta de 1935, o grupo que viria depois ser conhecido 
como Kararaô separou-se dos Gorotire; em 1936, novas cisões se registraram, saindo 
um outro grupo de 250 índios liderados por Tapiêt para se juntar aos Menkragnotí que 
então habitavam a região do alto rio Irirí. Em 1941/42, os subgrupos Kayapó ocidentais 
realizaram ataques no rio Jamanxim e na localidade conhecida como São José. Parte se 
deslocou para a região dos rios Iriri e Curuá com a intenção de atacar seringueiros para 
obter armas e munições, enquanto outros seguiram com o mesmo propósito para a serra 
do Cachimbo, seguindo depois para o Jamanxim (Oliveira Júnior, idem, pp. 29-30). Em 
1944, após a morte de Tapiêt, parte do grupo se reorganiza sob a liderança de Kretire, 
enquanto outros tomam o rumo da margem esquerda do rio Curuá, formando ainda no 
final daquela década as aldeias Rõn 'ô krin-djá e Kwyrydjyty na região próxima às 
cabeceiras dos igarapés Pimentel e Estirão Grande, ambos afluentes da margem 
esquerda do rio Curuá e inseridos nos limites declarados pelo Ministério da Justiça em 
1991 (as demais aldeias mencionadas nessa época, Krãnhka 'ê e Ngôkamrêkti, situavam 
se respectivamente nas zonas contíguas ao norte e a oeste dessa área. Conferir a cópia 
anexa do "Mapa indicando as principais aldeias Mekrãnoti no século XX -1905-1984", 
reproduzido em Lea, Vanessa. Kapoto: Laudo Antropológico, 1997, p. 92): 

"Em 1948, o pequeno grupo de Ku 'at cindiu-se, com nove de seus homens indo 
para junto dos menokané. grupo ao qual haviam pertencido antes de cindirem-se 
dos Mekragnoti [. .. ]. Aqueles que se juntaram aos menokané fizeram-no quando 
este grupo se deslocava para Baú, ao norte. Na estqção seguinte, mudaram-se 
para Ron 'ô krin diá. aldeia que perdurou por apenas aquela estação. Na nova 
aldeia, K"?J'rydiyty, ocorre um duelo coletivo que resulta em nova cisão: Bem 
kamati e Angmé 'ê lideraram cerca de 150 pessoas para Krã-kaê. a cerca de 30 
quilômetros de Bom Futuro (onde construíram uma casa-dos-homens com um 
único grupo nominado, os mem bê kamaú), passando a atacar regularmente 
aquela povoação; ao passo que Kentl levou os dezesseis homens restantes. com 
suas familias (cerca de cinquenta e sete pessoas ao todo), para a região do alto 
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Jamanxim e o rio Telles Pires. Lá estabelecido, Kenti atacou o outro grupo, 
matando Beb-kamati e o jovem líder Takák-pê. Angmê 'ê levou então seu grupo 
(composto por 26 homens e suas famílias) para Ngôkamrêktí. perto das roças de 
um povoado abandonado. No ano seguinte, após um ataque fracassado a Kenti. 
Angmê 'ê mudou-se para Kêmpoti" (Oliveira Júnior, op. cit, pp. 32-33). 

A movimentação dos subgrupos Kayapó nessa época é comentada 
detalhadamente no relatório apresentado pelo GT da Portaria nº 162/90, 

"Em seguida os Mekrure passaram a fazer expedições ao rio Curuá, para atacar 
ribeirinhos, acabando por estabelecer uma aldeia entre os rios Iriri e Curuá 
(Krodjamre), num local estratégico, onde não haviam tribos inimigas e de onde 
partiam para atacar os ribeirinhos dos rios Iriri, Curuá, Jamanxim e Tapajós [. . .]. 
[Após 1946] as tensões, porém, ressurgiram, culminando com a saída de um 
grande número de Mekrure, que, sob a liderança de Ken-ti e Angme 'ê, foram se 
instalar inicialmente próximo ao rio Xixê. Depois seguiram para as cabeceiras do 
rio Baú [. . .]. Nessa aldeia Kenü matou 3 homens do grupo de Angme 'ê, dando 
início a sérios conflitos. O grupo, no entanto, permaneceu junto, e novamente 
mudou de aldeia, se transferindo para as cabeceiras do rio Cateté. Um ano depois 
retornaram para o Baú, e, em seguida se fixaram na margem direita do Jamanxim. 
As brigas recomeçaram e Ken-ti fugiu com cerca de 100 pessoas, indo se 
estabelecer entre o Jamanxim e o Teles Pires. Angme 'ê e seu grupo também 
abandonaram a aldeia, se transferindo par um local situado cerca de 30 km a 
oeste do vilarejo denominado Bom Futuro, localizado na margem direita do rio 
Curuá [. . .]. Dali o grupo de Angme 'ê começou a realizar ataques também contra o 
grupo de Ken-ti, que perambulava entre o Jamanxim e o Teles Pires. Devido a 
esses ataques, Ken-ti resolveu fugir, e foi se juntar ao grupo de Kretire" (Proc. 
0327/90, fls. 04/06). 

Data desse período, portanto, o estabelecimento da aldeia Kênpôti 
no alto Cateté, em zona também inserida no interior da área declarada de posse 
permanente dos índios pelo Minstério da Justiça. As escaramuças com a população 
regional desembocariam contudo em expedições punitivas voltadas contra o grupo que 
ainda freqüentava as terras até o rio Jamanxim. 

"O servidor do SPI Lito Cavalcante, lotado na região corflagrada ]. .. ] afirmou 
que, nos rios Curuá e Iriri, os indios Kuruaya e Xipaya [. .. ] eram 'explorados 
miseravelmente pelos seringalistas ', e por este instruídos realizavam caçadas 
contra os Kayapó, costumando alguns deles exibir como troféus as orelhas dos que 
haviam abatido. Acrescentou que, cerca de quarenta homens tinham efetuado 'uma 
batida contra uma aldeia dos Kayapô, que em revide atacaram um barracão 
existente no igarapé Baú']. .. ]. Um outro servidor do SPJ (Ary Preihs) sediado na 
região do Iriri, através de relatório enviado a 2ª Inspetoria Regional (04/05/1952), 
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com base em informações obtidas de participantes, escreve que, após um cerco 
efetuado pelos Kayapô no igarapé Baú, duas expedições punitivas foram enviadas 
pelos seringalistas contra uma aldeia Kayapô situada no rio Jamanchim, composta 
a primeira por dezoito homens (dois eram Xipaya) e a segunda por quarenta. Os 
atacantes teriam batido em retirada após troca de tiros, em ambas as ocasiões, 
com dois mortos e dois feridos, mas não revelaram o número de índios que 
poderiam ter matado" (Arnaud, op. cit, p. 453). 

Provavelmente em revide, cerca de urna centena de índios 
Kararaô atacaram em julho de 1955 os seringais localizados no igarapé do Limão, 
afluente da margem esquerda do rio Curuá, matando um seringueiro e dispersando cerca 
de outros trinta: 

"Era o seringueiro abatido um conhecido matador de índios Kayapó. Havia em 
1949-50 participado de 'uma municiadtsstma bandeira exterminadora composta 
de 40 sertanejos, chefiados pelo rastejador Hilário Bastos •. A bandeira subiu o 
Curuá no encalço dos Kubenkragnotl, mas tendo sido encurralada pelos indios, 
que eram mais numerosos, bateu em retirada, não ocorrendo perdas para ambos 
os lados" (Idem, p. 458). 

Os ataques Kayapó à população regional prosseguiram, havendo 
registro de sua ação em afluentes do rio Tapajós até 1956. Este estado de coisas levou o 
SPI a redobrar seus esforços para contatar os índios, intento conseguido em 1957 pelo 
sertanista Francisco Meireles. Conforme documento originário da 2ª Inspetoria Regional 
do SPI, baseado nas informações fornecidas por aquele sertanista, os primeiros contatos 
com os Kayapó que habitavam o rio Curuá ocorreram no igarapé do Limão: 

/ 

"Nos dirigimos na lancha cava/cante para a localidade Cajueiro do Curuá, onde 
os Kaiapâ acabavam de desfechar um grande ataque, do qual resultou a morte de 
um seringueiro, e saiu baleado, outro [. .. ). Lá chegando, verificamos que os índios 
já haviam se retirado, deixando como prova, diversas tocaias e centenas de 
estrepes de pachiuba espalhados pelos caminhos. Nessa ocasião, chegou o 
seringueiro por nome de João Rogério, morador da bôca do Igarapé denominado 
Limão, à 6 horas de viagem distante de Cajueiro, comunicando que os índios 
haviam feito vários disparos, pondo-o para fugir e apoderando-se de sua casa e 
roçados. Diante dessa notícia, nos dispusemos à noite mesmo viajar para o Limão 
[ . .]. Ouvindo o barulho do motor, os índios se retiraram antes de nossa chegada 
[ .. ]. Verificamos vestígios recentes deles, demonstrando estarem acampados por 
perto. Fizemos uma parada para efetuar um ligeiro reconhecimento, quando 
localizamos as mulheres preparando barracas para o arranchamento, guardadas 
por poucos guerreiros, visto que, os outros em maior número estavam em caçadas 
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[. .. }. Apresentou-se o Cacique dizendo chamar-se Nrhontuianâ que com seu 
pessoal constituia o grupo Kararaô da nação dos Kaiapô, Após parlamentarmos, 
êle se ofereceu para nos acompanhar na lancha até o lugar Bonfim, distante 12 
horas do Limão acima, de onde nos levaria a uma das aldeias que os índios 
Mekronotire. tinham nessa região" (Proc. 2441/91, fls. 309/31 O). 

Segundo Arnaud (Op. cit., p. 461), "consoante o relatório 
enviado a SPVEA os Kararaô somavam 105; porém de acordo com informações dadas 
posteriormente eram apenas 38". De qualquer forma, os Kararaô logo foram engajados 
nos trabalhos de atração dos Menkragnotí que habitavam mais acima, nas cabeceiras do 
igarapé denominado Bom Futuro. Examinando a carta topográfica do rio Curuá, não 
conseguimos localizar nenhum igarapé com esta denominação, existindo porém uma 
localidade denominada Bom Futuro junto à foz do igarapé Pimentel, limite norte da TI 
Baú, à margem esquerda do rio Curuá, de acordo com os limites declarados em 1991 e 
1998. Caso se confirme tratar-se do mesmo curso d'água, o "refazimento de limites" 
determinado pelo Despacho nº l 8/MJ/97 representaria a exclusão da terra indígena do 
local onde os índios hoje instalados na aldeia Baú foram contatados pelo SPI em 1957, 
conforme descrição abaixo: 

"Chegamos à sede do seringai Bonfim no rio Curuá, desembarcamos.juntamente 
com os índios Kararaô que nos acompanhavam, e então começamos os 
preparativos para o reconhecimento da aldeia dos Mekronotíre, que segundo 
informações dos Kararaô, ficava na cabeceira do igarapé Bom Futuro, ao sopé de 
uma pequena serra aí existente [. .. ]. Tratava-se de uma grande aldeia de Kaiapó, o 
varadouro chefe bem cuidado conduzia à maloca, linha pontes nos diversos 
igarapés e outras benfeitorias, tais como, grandes roçados de mandioca, milho, 
bala/a, e extensos bananais que se extendiam ao perder de vista, demonstrava 
viver aí um grande reduto de índios [. .. ]. Dois dias depois, em nossos motores de 
pôpa, descemos as proximidades do igarapé Bom Futuro, e aí desembarcamos 
tôda a expedição, já agora num total de 35 homens [. .. ]. Ao chegarmos à casa dos 
guerreiros, fomos recebidos pelo velho Capitão da aldeia, denominado Auguineê, 
quando expuz detalhadamente as razões da nossa visita, inclusive, a disposição 
com que estávamos de dar armas, munições, machados, facões, missangas e outras 
utilidades. Discursou então o velho Cacique aceitando. as nossas propostas, e se 
dispôs a cooperar conosco 11a pacificação dos outros grupos Kaiapó [. .. ]. Estes 
índios, estão localizados hoje no Pôsto do rio Baú, afluente do rio Curuá" (Proc. 
2441 /9 l, fls. 310/312). 

A população Kayapó contatada no igarapé Bom Futuro ( ou 
Pimentel) seria pouco depois transferida pelos agentes do SPI para as proximidades da 
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localidade de mesmo nome, onde se instalou o Posto Curuá. Logo, os índios passaram a 
sofrer os efeitos das epidemias transmitidas pelo contato com a população regional. 

"Esta aldeia, com cerca de 150 pessoas e chefiada por Angmê 'ê, já tinha sofrido 
uma abordagem pacífica de um grupo de brancos no ano anterior, internando-se 
na mata. Desta vez, porém, o contato foi estabelecido e Angmê 'ê foi convencido a 
levar seu grupo para o P.l. Curuá, no curso médio do rio deste nome, oitenta 
quilômetros sul [sic] do atual P.l. Baú, ao lado da localidade de Bom Futuro. A 
falta de planejamento, fazendo com que eles fossem transferidos para um local 
frequentado por regionais e sem roças à sua espera, promoveu a depopu/ação do 
grupo, por epidemia (rubéola) e por fome. Entre 1958 e 1959, os Kararaô de 
Nhontuiarô se lhes foram juntados: pouco mais de trinta indivíduos, sobreviventes 
das doenças de contato. A aldeia passou a somar 75 pessoas, que foram 
novamente transferidas no ano seguinte para o P.l. Baú, sem qualquer assistência, 
por pressão de seringueiros e regionais. Angmê 'ê, que havia morrido na epidemia 
de 1958, foi sucedido na chefia por Ykakôro e Ariwére, o primeiro seu filho" 
(Oliveira Júnior, op. cit., p. 37). 

Dados demográficos um pouco distintos são apresentados pelo 
antropólogo Gustaaf Verswijver, afirmando que o grupo Kararaô a eles agregado era de 
aproximadamente 50 índios, e que, no momento da transferência para o igarapé Baú em 
1960, a população reunida dos dois subgrupos era de 120 sobreviventes. O grupo 
continuou diminuindo, passando por uma fase crítica em 1968, quando a população da 
aldeia era somente de 35 pessoas (P~oc. 2441/91, fls. 19/20). Do mesmo modo, Arnaud 
também apresenta informações um pouco distintas, embora não contradigam 
expressamente as anteriores: 

"O grupo do ria Curuá (Kubenkragnoti-Kararaô), removido pelo SPI após a 
pacificação para um ponto mais acessível à navegação, com a finalidade de 
introduzi-lo no sistema econômico regional, logo foi atingido por um surto de 
gripe que lhe ocasionou 50 falecimentos (lbid.: 153). Em seguida, quando já 
situado na foz do igarapé Baú, uma nova epidemia vitimou 44 dos seus 
componentes e, em meados de 1969, havendo o sarampo dizimado mais outros 40, 
restaram apenas 10 indivíduos na aldeia" (Op. cit., p. 303-304). 

De acordo com o antropólogo Oliveira Júnior, 

"os Menokané do P.l. Baú ]. .. ] haviam perdido muitos por doença, incluindo o 
chefe Ariwére. As doenças continuaram {. .. ] até que em 1968 os Menokané 
estavam reduzidos a 32 pessoas, um pequeno grupo que renunciara a qualquer 
atividade cerimonial. Neste ano, o grupo de Byrarytí foi contatado, e seus oito 
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membros levados· para o P.l Baú. No ano seguinte, como as doenças 
continuassem, sete deles haviam sucumbido. O próprio chefe Amikôt. que sucedera 
Ariwére na liderança dos Menokané. morreu naquele ano. Sucedeu-o Motinó. filho 
de Tapiêt, com a função de intermediar as relações entre brancos e o reduzido 
grupo que. passado o período das epidemias de contato, voltou a crescer 
lentamente" (Op. cit., p. 41. Em março de 1990, mais sete famílias Kararaô se 
juntaram à população da aldeia Baú). 

O acima citado Mõtinó participou em junho de 1958 da expedição 
de pacificação dos Menkragnotí do alto Iriri, os quais foram encontrados no rio Xixê 
( ou Sabugi). Três anos depois, os Menkragnotí do alto Iriri foram contatados por uma 
nova expedição do SPI que, desde as cabeceiras do rio Curuaés ( ou Pitiatiá), enviou 
uma embaixada dos índios recém-instalados no igarapé Baú até a aldeia situada nas 
terras entre os rios Curuaés e Xixê. Os agentes do SPI propuseram então aos índios 
dessa aldeia, denominada Pi'yh-djam (próximo ao local onde depois se fundou o PI 
Menkragnotí), que se transferissem "todos para um pôsto que iríamos construir no local 
que escolheram, às margens do rio Kuruá, no local conhecido como 'Gavião Real"' 
(Proc. 2441/91, fls. 321). Embora a transferência definitiva nunca tenha se realizado, 
remanesce a indicação sobre o planejado "Posto Pitiatiá" no médio Curuaés, no interior 
da TI Baú. 

Depreende-se das sintéticas informações consignadas acima que 
os Kayapó efetivamente habitavam até o final dos anos 50 e início dos anos 60 uma área 
de terras muito maior do que aquela identificada e delimitada pela FUNAI em favor da 
aldeia Baú no início dos anos 90. O próprio antropólogo belga Gustaaf Verswijver 
apresenta um mapa da "Área que os Mekranoti-Txukarramãe consideram deles", 
abrangendo, na região aqui enfocada, toda a área entre o médio e alto curso do rio Curuá 
até a margem esquerda do alto Jamanxim (Proc. 2441/90, fls. 69). 

Igualmente, não há procedência na afirmação contida no 
Despacho nº 18/MJ/97 referente à faixa de terras situada na margem esquerda do rio 
Curuá de que "se em alguma época os índios Kayapó ocuppram referida parcela e 
utilizaram castanhais ali existentes, de há muito o deixaram .de fazer". Na verdade, os 
castanhais do rio Curuá continuaram a ser intensamente utilizados durante toda a década 
de 70 e início dos anos 80 não somente pelos índios aldeados na foz do igarapé Baú, 
mas também por aqueles reunidos no antigo PI Menkragnotí. Segundo Verswijver, 
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"quando cheguei no P.1 Mekrãgnotl em dezembro de 1974, a maioria dos homens 
estava na área do P.L Baú colhendo castanhas. Voltaram em fins de janeiro de 
1975, dizendo que não colheram quase nada porque ficaram esperando 1 mês a 
lancha da FUNAI [. .. ]. A lancha chegou [no] fim [de] fevereiro, e os homens 
voltaram para o P.L Baú (150 kms. em linha reta do P.1. Mekrãgnotl, o que 
representa uma viagem de uns 5 a 7 dias). De fato, o único castanhal sendo 
explorado por esses índios, naquela época, era da região da confluência do Rio 
Curuá e do Rio Baú. 
Cada castanhal tem o seu 'dono', e é assim que vários castanhais pertencem ao 
grupo do P.L Baú, e outros pertencem ao grupo do P.l Mekrãgnotl, Em 1976 
houve uns problemas com isso: os índios do P.l Baú já começaram a colheita em 
novembro [de] 1976. Em dezembro, quando já tinham/eito a colheita de todos os 
seus castanhais, começaram a trabalhar nos castanhais pertencentes ao P.l 
Mekrãgnotl. Esses últimos só chegaram lá em janeiro [de] 1977 [. .. ]. 
Nesta última safra (1978-1979), porém, os Mekrãgnoti se dividiram em 3 grupos: 
A. uns J O homens (com mulheres e crianças}, sob a liderança de Kokorêti, foram 
para o P.l Baú" (Proc. 2494/73, fls. 233/234). 

A relação enviada pela CI 36/SEP/DDC, de 28.06.90, indica a 
existência de 34 castanhais situados na margem esquerda do rio Curuá de acordo com ' 
sua denominação Kayapó, três situados em ambas as margens, além de outros dois 
castanhais situados na margem esquerda do rio Curuaés, com a seguinte tradução 
correspondente a algumas das denominações nativas: 'igarapé da Sardinha', 'buritizal', 1 
'barro preto', 'igarapé do Trairão', 'igarapé da Garça', 'açaizal', 'tatajuba', 'abelha 
nupé', 'mandi', 'local onde fizeram festa', 'espécie de taboca lisa, sem nós', 'onça 
pintada', 'espécie de taboca pequena', 'espécie de taboca', 'praia grande', 'local onde\ 
fizeram balsa', 'onde deixaram a onça vermelha', 'local onde fizeram a festa do jaboti', 
'piquizal', 'pau de arara roer', 'igarapé da Anta', 'onde prepararam caucho', 'castanha 
dura', 'jabuti', 'pico da ilha', 'morro pequeno', 'terra vermelha', 'local de frutas', 'lago 
grande', 'morro da Guariba', 'pé de castanha', 'local onde tiraram babaçu', etc. (Proc. 
0327/90, fls. 40/44; ver também mapa às fls. 45 do Processo 2441/91). De sua parte, o\ 
relatório do GT constituído pela Portaria nº 707/PR.ES/96 indicou a existência de 14 
castanhais na margem esquerda do Curuá utilizados pelos Kayapó, alguns situados à 
distância de meio dia de viagem por terra desde o rio (Proc. 2441 /9 l, fls. 217). 

De acordo com o relatório resultante da Portaria nº 162/90, "a 
atividade de exploração de castanha-do-pará vinha sendo desenvolvida pelos 
Menkranoti desde o tempo do contato", visto que "ao contrário do que ocorreu em 
outras regiões, os castanhais dessa área nunca pararam de produzir" (Proc. 0327/90, 

18 



fls. 12). A partir de 1983, os índios deixaram de comercializar a castanha tanto em 
função das dificuldades de transporte e baixo preço do produto quanto em razão do 
início de seu engajamento na cobrança de renda sobre as atividades garimpeiras que 
passaram a se desenvolver nos limites da TI Baú. 

A extração de ouro na TI Baú teve início ainda no final da 
primeira metade dos anos 70, quando se instala na margem esquerda do rio Curuá, a 
cerca de oito quilômetros acima da foz elo igarapé Baú, a Companhia Mineradora São I 
Benedito, cujos empregados seriam expulsos pelos Kayapó em 1979 (Proc. 2441/91, fls, 
60). No início dos anos 90, o GT de identificação e delimitação constatou que a 
exploração garimpeira era "feita nos rios Curuá e Curuazinho (Curuaias), através de 
chupadeiras instaladas em balsas. Nos Igarapés Tamanjuá, Barracão Velho e rio 
Curuazinho, o ouro é retirado de barrancos, também através de chupadeiras" (Proc. 
0327 /90, fls. 11 ). Levantamento realizado pela FUNAI em 1994 constatou a existência 
de nove garimpos "de pista" nos limites da TI Baú, enquanto o GT da Portaria nº 
707/PRES/96 registrou a atuação de igual número de balsas garimpeiras no rio Curuá, 

Verifica-se, de igual modo, a improcedência do Despacho nº 
l 8/MJ/97 ao afirmar que, excluída a fração de terras a oeste dos rios Curuá e Curuaés, 
restariam plenamente asseguradas à comunidade Kayapó as condições definidas pelo 
art. 231, § 1°, da Constituição "pelo restante da gleba, com mais de 1.500.000 
hectares". Pedimos vênia para, mais uma vez, discordar: primeiramente, porque as 
atividades produtivas de caça e coleta serão restringidas às terras ao longo dos afluentes 
da margem direita do rio Curuá, parte das quais constituem território disputado ou 
explorado conjuntamente com as comunidades Menkragnotí vizinhas situadas a leste. 
Além disso, os castanhais de relevância econômica para os Menkragnotí parecem 
efetivamente se concentrar em ambas as margens do rio Curuá, por cuja razão a 
supressão de uma delas representará baixa significativa na disponibilidade desse recurso 
ambiental em específico. Mas, divergimos em relação a este ponto, principalmente, 
porque a exclusão de quase toda faixa à margem esquerda dos.rios Curuá e Curuaés, a 
exceção de um pequeno "trecho em frente à aldeia, representará de fato um atentado 
contra o bem-estar ambiental da comunidade Kayapó. Muito embora o relatório de 
identificação e delimitação da TI Baú contenha dados apenas indicativos sobre as áreas 
consideradas indispensáveis à preservação dos recursos ambientais utilizados pela 
comunidade indígena, observa-se de pronto que o limite oeste foi definido, grosso 
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modo, pelo divisor de águas que separa as bacias dos rios Curuá e Jamanxim. Essa 
proposta de delimitação teve como objetivo último a preservação da qualidade das 
águas do rio Curuá, e foi facilitada no caso pela reduzida extensão de quase todos 
afluentes que compõem a bacia da margem esquerda desse rio ao longo da área 
identificada. Tal preocupação tem fundamento, visto que, já em 1990, se constatava que 
"a pesca, de anzol ou timbá, só é realizada nos rios Baú e Pitiatiá (Curuaés), pois os 
outros cursos d'água estão contaminados em conseqüência de atividades garimpeiras" 
(Proc. 0327 /90, fls. 11 ). Da mesma forma, o relatório de 1996 faz a seguinte 
observação: 

"A aldeia é cercada por árvores frutíferas [. .. ]. Um poço necessitando de reparos, 
serve toda a população. Para a lavagem de roupa e o banho são utilizadas as 
águas do igarapé Baú, que se mantém limpa ao contrário das águas do Curuá 
bastante poluídas principalmente pelo garimpo Esperança IV que deposita detritos 
na rio. É visíwl grandes bolhas de espuma próximo à confluência do Curuá com o 
Baú. O garimpo de balsa com a remoção do leito do rio pelas 'chupadeiras' 
completam a poluição do rio Curuá prejudicando em muito um rio que pelas suas 
belezas naturais, como corredeiras, ilhas de pedra e vegetação abundante poderia 
ler um outro tipo de utilização'.' (Proc. 2441/91, fls.211/212). 

Se realizada a exclusão da área determinada pelo Despacho nº 
l 8/MJ/97, pode-se prever o recrudescimento desse processo de degradação ambiental 
do Curuá, franqueando a atividade das balsas garimpeiras no leito do rio e dos garimpos 
de pista na zona situada à sua margem esquerda. Ainda que sem o declarar de maneira 
explícita, o despacho ministerial, nesse particular, parece realmente atender o pedido 
formulado na contestação apresentada pelas empresas mineradoras em 1996. Porém, 
com previsíveis reflexos negativos generalizados para a qualidade de vida da 
comunidade indígena. 

Por fim, a exclusão determinada pelo despacho em comento 
desconhece por completo a concepção territorial construída culturalmente pelos 
Kayapó, bem como predispõe o grupo a embates com a. sociedade envolvente. O 
antropólogo Gustaaf Verswijver ("Relatório sobre 5 anos de atuação no P .1. 
Mekrãgnotí", 1979) relata a conclusão a que chegou de que se deveria demarcar uma 
"reserva" com limites pelo menos cinco ou sete quilômetros além "dos dois rios que 
eles usam como caminhos (o Rio Xixê-Irlrt e o Rio Curuaés-Curuá)", Tomando esses 
cursos d'água "como limites, os Mekrãgnotl do P.1. Mekrãgnoti e do P.1. Bau, sempre 
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vão ter essa tendência, tipicamente Kayapó (os Kayapô sempre foram guerreiros) de 
querer expulsar qualquer morador nesses dois rios - e isso no tocante à área onde eles 
passam regularmente ou menos regularmente" (Proc. 2494/73, fls. 250). Além disso, a 
exclusão da margem esquerda do rio Curuá afetará possivelmente áreas de habitação 
recente da comunidade indígena. A antropóloga-coordenadora designada pela Portaria 
PP nº 162/90 menciona o garimpo 2 Coringas, situado a oeste do PIN Baú, observando 
em expediente interno que "os Menkragnoti do Baú não aceitarão que essa área fique 
fora dos limites da área indígena, visto que mencionado garimpo se situa no local onde 
no passado recente existia a aldeia Krainti" (Proc. 0327/90, fls. 40). Essa informação é 
novamente mencionada no relatório de identificação e delimitação da TI Baú: "O outro 
garimpo, '2 Coringas', situa-se a 5' de vôo, a oeste do P IN Baú, no local onde existia 
uma aldeia Menkranoti (Krainti), não tão antiga, posto de Montiná, atual líder dos 
Menkrgnoti do Baú, ainda chegou a habitá-la". (Proc. 0327/90, fls. 19). 

Pelas razões expostas acima, consideramos que o disposto pelo 
Despacho nº 18/MJ/97 está em desacordo com os princípios contidos no art. 231, § 1 º, 
da Constituição Federal. Assim também o reconheceu pública e tacitamente, para os 
devidos efeitos legais, o Exmo. Sr. Ministro da Justiça por meio dos Avisos nº 440 e 
441/MJ/99, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. De qualquer forma, salvo a 
perplexidade pela situação configurada, não resta dúvida que se trata de uma decisão 
judicial em vigor a que se deve dar cumprimento, cabendo, se for o caso, uma avaliação 
quanto ao tempo de espera para o julgamento de eventuais recursos junto ao Supremo 
Tribunal Federal. Cabe registrar que, através do Despacho nº 177/00, de 10.03.00, a 
Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça encaminhou o resultado do julgamento 
relativo ao MS 6280 "à Procuradoria-Geral da FUNAI para ciência e adoção das 
providências cabíveis" (Proc. 0389/00, fls. 200). 

Quanto ao requerido, permitimo-nos fazer as seguintes 
considerações: o Despacho nº 18/97 determina que o limite ocidental da TI Baú seja 
refeito a partir do extremo norte pelo rio Curuá, "até encontrar a linha divisória Oeste, 
traçada pela proposta de Verswijver, em 1979, seguindo-a até a mesma se encontrar 
com o rio Curuaés", e por este até o extremo sul da área declarada em 1991. Ao que se 
saiba, a chamada "proposta de Verswijver" de 1979 encontra-se configurada 
unicamente pelo traçado manuscrito dos limites sugeridos para a "Reserva Mekrãgnotí 
Baú" no mapa constante, entre outros locais, às fls. 53 do Processo nº 2441/91. Ocorre 
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que tal plotagem aproximada não se fez acompanhar por nenhum memorial descritivo 
Q 

dos limites propostos e, por outro lado, tanto a escala utilizada quanto a própria 
imprecisão do traçado não permitem uma definição precisa das coordenadas 
correspondentes ao pontos definidores de limites. Desse modo, com o fim de atender ao 
determinado pelo Despacho nº 18/97, O DED/DAF providenciou a elaboração em base 
cartográfica digitalizada de mapa o mais aproximado possível da planta correspondente 
mencionada acima. Para tanto foi utilizada também, como apoio à interpretação dos 
pontos duvidosos, a planta constante às fls. 71 do Processo nº 2441/91, em melhor 
escala, relativa à nova proposta de limites elaborada pelo antropólogo Verswijver em 
1981, cujo limite oeste parece reproduzir tanto quanto possível o da proposta de 1979. 
Tais providências resultaram no mapa e memorial descritivo de delimitação da terra 
indígena Baú com superficie de 1.442.000 ha e perímetro de 708 km que juntamos ao 
presente. Para melhor compreensão, anexamos igualmente mapa ilustrativo contendo 
em destaque a área excluída no limite oeste. 

Dgste modo, s.m.j., em cumprimento à decisão do Superior 
Tribunal de Justiça referente aos Mandados de Segurança nº 6279 e 6280-DF, 
encaminhamos a V.Sa. os anexos mapa de delimitação e memorial descritivo de 
delimitação da terra indígena Baú com superficie de 1.442.000 ha e perímetro de 708 
km para efeito de retorno dos autos ao Ministério da Justiça. 

Desse modo, restaria efetivamente cumprido o determinado pelo 
Despacho nº 18/97 por parte da FUNAI. Considerando no entanto que o próprio Exmo. 
Sr. Ministro da Justiça já admitiu tacitamente a inconstitucionalidade do disposto pela 
alínea "e" do item 5 do Despacho nº 18/97, acreditamos que a mesma autoridade poderá 
dar prosseguimento ao procedimento administrativo dentro do disposto pelo 
ordenamento jurídico vigente. Assim, caso se julgue necessário, deverá ser formalizada 
a nulidade ou invalidação do despacho em causa, preferencialmente por ato de igual 
hierarquia e com publicação no Diário Oficial da União. Ou, em havendo entendimento 
diverso, que seja confirmada a determinação contida na Portaria nº 645/MJ/91, não 
revogada até o momento, nem mesmo pela própria Portaria nº 826/MJ/98. Ou ainda, 
caso o Exmo. Sr. Ministro da Justiça assim entenda necessário, que se procedam novos 
estudos de identificação e delimitação da terra indígena Baú para os efeitos do Decreto 
nº 1.775/96. 
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A situação in loco, como é de conhecimento geral, requer cuidado 
e ação definida para a definitiva resolução do problema. 

À consideração superior. 

Brasília, () ~ de agosto de 2000 

UICL<A Li)~ 
W AÚTER COUTINHO JR. 

Chefe do DEID 
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