
Fundação Mata Virgem 
CP - nQ 074/91. 

Brasilia, 23 de maio de 1991. 

Ao 
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça 
Dr. Jarbas Passarinho 

Recebido no S. A. A. ""- ~ 1P-. Ji..LãsJl:'[(Jia ~ ... ~ l#ii2 

g' 
?,eo~ 77': 

c.r .3 .;J.?IS/31 
d: .?T /o€ /.91. 

Sr. Ministro, 

Em 23 de janeiro de 1990, o então Presidente da República, Sr. 
José Sarney, atendendo reivindicação da comunidade MENKRAGNOTI, da nação Kaya 
pÓ, determinou, através do Decreto nQ 98.865, publicado no D.O.U: de 23.01.90: 

1Q) que a FUNAI interditasse a área tradicionalmente ocupada por 
este povo, de acordo com os limites provisoriamente levan 
tados pela FUNAf (art. lQ); 

2Q) que o processo administrativo para a demarcação fosse con 
cluido no prazo de 150 dias, contados da data da publica 
ção do Decreto (art. 2Q). 

como 
ra a 
art. 

Devido aos objetivos estatutários da Fundaçao Mata Virgem, bem 
à disposição pública em contribuir com recursos humanos e financeiros p~ 
demarcação do território Menkragnoti foi prevista, no parágrafo Único do 
2Q do Dec. 98.865/90, a possibilidade da Fundação contribuir para a reali 

zação dos trabalhos demarcatórios, mediante convênio da FUNAI. 

Em sequência da determinação presidencial: 

a) em 16 de fevereiro de 1990, a Presidência da FUNAI, através 
da Portaria nQ PP/162, publicada no D.O.U. de 23/02/90, designou equipe técni 
ca para, no prazo de 60 dias, proceder aos levantamentos e estudos, visando a 
formulação de proposta de limites, bem como levantamento fundiário e cartorial, 
da Área Indigena Menkragnoti, nos munic,pios de Altarnira e São Félix do Xingu, 
no Estado do Pará; e 

b) em 03 de março de 1990, o·Presidente da FUNAI interditou 
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temporariamente, por meio da Portaria nQ 220, publicada no D.O.LI. de 13/03/90, 
para estudo e apresentação de proposta de limites, área de terra que discrimi 
na, ocupada pelos Menkragnoti. 

Em 12 de junho de 1990, a Equipe Técnica concluiu seu relató 
rio e o apresentou ao Superintendente da 4ª SUER, opinando pela necessidade de 
ser assegurada aos Menkragnoti a área de terra objeto da identificação determi 
nada. 

r: 

Desde entio, porém, n~nhuma medida administrativa foi pratica 
da, estando o processo administrativo sem tramitação. 

Destaque-se que o processo em questão sequer foi submetido à 
apreciação do Grupo de Trabalho Interministeria1 instituido pelo Dec. nQ 94945/ 
87, como de resto processo administrativo algum também o fora. 

Não obstante, os Menkragnoti e a Fundação Mata Virgem procura . - 
ram, reiteradas vezes, como se evidenciará a seguir, autoridades indigenistas 
da administração pública para cobrar o cumprimento da determinação presidenci 
al, cujo prazo se expirara em 23 de junho de 1990, sem que nenhuma resposta ou 
esclarecimento, porém, lhes tenha sido prestado: 

1. em 13/06/90, foi realizada audiência com o Presidente inte 
rino da FUNAI, Cel. Alcântara; 

2. em 04/09/90, foi realizada audiência com o Secretário Geral 
do Ministério da Justiça, Dr. Tércio Ferraz; 

3. em 27/11/90, nova audiência com o presidente da FUNAI, Can 
tidio Guerreiro, foi realizada; 

4. em 29/11/90, em visita ao Parque do Xingu o Presidente da 
República é indagado pelos Menkragnoti, também presentes ao 
ato, sobre a demarcação de suas terras. Respondendo, o Pre 
sidente cobra da fundação Mata Virgem os recursos financei 
ros prometidos anteriormente; 

5. em 04/12/90 a Fundação Mata Virgem em entrevista à imprensa 
responde ao Presidente da República esclarecendo que os re 
cursos somente serão destinados ap~s a pritica do ato admi 
nistrativo declaratbrio dos limites e de determinação da de 
marcação (Gazeta Mercantil e Folha de São Paulo); 
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6. ja em março do corrente ano, portanto na vigência do Decre 

to nQ 22/91, que dispõe sobre o novo processo administrati 
vo para a demarcação de terra indigena atribuindo ao Minis 
tro da Justiça a competência para a declaracão dos limites 
e determinação para a demarcação das terras indigenas: 

a) o Presidente da Fundação Mata Virgem man 
tém novo contato com o Presidente da FUNAI 

·a respeito da demarcação do território Me~ 
kragnoti e 

b) o povo Menkragnoti protocola em 20/02/91 
sob o nQ 312/91-16-MPF/PGR, representação 
na Procuradoria Geral da República, so1i 
citando a adoção de medidas legais cabi 
veis contra a omissão das autoridades com 
petentes, no cumprimento do Decreto nQ 
98.865/90. 

Por fim, em 18de abril p.p., o Promotor de Justiça do Minist~ 
rio Público do Distrito Federal e territórios, Dr. Paulo Roberto de Magalhães 
Arruda, na condição de curador de Fundações solicita à Fundação Mata Virgem e~ 
clarecimentos sobre os esforços desenvolvidos pela Fundação no cumprimento de 

,,,---. sua finalidade, mormente em função do disposto no parágrafo Único, do art. 2Q., 
do Decreto nQ 98.865/90 já que não consta dos arquivos da Promotoria qualquer 
referência a convênio que poderia ser firmado com a Fundação Nacional do Indio. 

Para que não pairem dúvidas sobre os propósitos da Fundação Ma 
ta Virgem e muito menos responsabilidade pela não demarcação do território da 
comunidade Menkragnoti, da nacão KayapÓ, acarretando-lhes e à União Federal pr~ 
juizo patrimonial, devido à omissão administrativa (art.· 159 do Código Civil), 
requeremos que V.Excia. se manifeste sobre o convênio que pode ser firmado com 
esta Fundação, para que a demarcação do referido território seja feita imedia 
tamente. 

Neste particular destpcamos que o objeto deste convênio também 

deve buscar a adequação do processo administrativo em questão aos termos do De 
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ereto nQ 22/91, abarcan~o, com isso, a finalidade da Portaria nQ 398, de 26/04/ 
91, publicada no D.O.U de 02/05/91. 

Ao ensejo, manifestamos a V.Excia. nossos protestos de conside- 
ração e respeito, 

~trr~ OL V PIOSERRA 
Presidente da Fundação Mata Virgem 

C/C - Ilmo. Sr. 
Presidente da FUNAI 
Cantidio Guerreiro Guimarães 
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