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Aviso nºl 617/93- SAJ/CC 

---$ I APRO--· 
DC/CGSG/MJ 

oaooo.012379/~3-5B 

Em 03 de agosto de 1993. 

Senhor Ministro, 

' ., 

Restituo a Vossa Excelência, para reavaliação, a Exposição de 
Motivos nº 242, de 20 de maio de 1993, acompanhada de projeto de decreto que trata da 
homologação e demarcação administrativa da Área Indígena Menkragnotí, nos Estados de Mato 
Grosso e Pará, tendo em vista os documentos em anexo sobre a demarcação daquela área, 
cogitando da exclusão de terras alienadas pelo Governo do Estado do Pará, destinadas ao Projeto 
Integrado Trairão e que a compõem. 

Atenciosamente, 

. l 
' 

'UWF-u..-0 FERREIRA HARGREA VES 
tado Chefe da Casa Civil da 
dência da República 

.\ 
i 
l 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor MAURÍCIO CORRÊA 
Ministro de Estado da Justiça 

(NUP - 08620.000887 /93 

'------------------------- - - .. ------------- 
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EM 24 2 /MJ 

BrasÍlia,-z_O de maio de 1993. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o ang 

·Xo projeto de Decreto, que cuida da homologação da demarcação da 

Area I~dÍgena MENKRAGNOTI, localizada nos Municípios de Matupá,Pei 

xoto de:Azevedo, são Félix do Xingú e Altamira, Estados do Mato 
Grosso e Pará, conforme preceitua o art. 19, § 12, da Lei n2 6001, 

de 19 de dezembro de 1973, e art. 92 do Decreto 22/91. 
·í: 1 

2. A Área Indígena de que se trata, foi identificada em 

1986, confirmada em 1990, em que a Comissão Especial de Análise 

instituída pela Portaria n2 398/91, mediante Termo de Anuência dos 

Índios-confirmando os limites, Despacho, Resolução e Parecer n2 15 

de 20 de setembro de 1991 e Portaria n2 604/MJ de 25 de novembro 

de 199~, declarando a mesma como de posse permanente indígena para 

efeito de d~marcação e homologação, publicada no Diário Oficiai da 

União de 25.11.91, foi delimitada com uma superfície aproximada de 

4.913.000,0000 ha (quatro milhões e novecentos e treze mil hectã 

. res) e perímetro de 1.320 Km (um mil e trezentos e vinte quilÔme 

tros), em que a demarcação foi realizada com base nos limites apro 

vados. ·· ·: 

3. A Área Indígena alcançou a superfície de 4.914.254,8206 

ha (quatro milhões, novecentos e quatorze mil, duzentos e cinqüe~ 

ta e quatro hectares, oitenta e dois ares e seis centiares) e perí 

'l· 
' 
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(Fls.2 da EM n2 242 /MJ, de 20 I 05 / 93 ) • 

« : 

4. Cumpre-me ressaltar que a área indígena em apreço é con~ 

tituÍda de terras de domínio da União, na forma estabelecida no 

:< art. 20, · inciso XI, da Constituição Federal, cuja posse está assegy 
•,}:~-. . , ··• , ..Y,/ · rada aos .i.nd.i.o s pelo art. 231 e paragrafes da mesma Carta Magna. 

~- 5. .· Estas, Senhor Presidente, as razSes da presente Exposiçio 

de Motivos e da Minuta de Decreto ora submetidas à decisão final de 
Vossa Excelência. 

.. ' . 

Respeitosamente, 

~~:1' 

.,? 
' ' ' 

\ 
~ 
CORRtA 

Justiça 

.; 

' n . ..• _ ', 

' 
- / .. _~ 

-----~----·---------·------------------· 
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Decreto de de de 1993 

Homologa a demarcação administrativa da 
Área Indígena Menkragnoti, nos Estados 
do Mato Grosso e Pará. 

r: 

O Presidente da República , no uso da atribuição que lhe confe 
re o art. 84, inciso IV,da Constituição, e tendo em vista o disposto no 
art. 19, § .15!; da Lei n2 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e art. 9e do 
Decreto 22, de 4 de fevereiro de 1991, 

DECRETA: 

Art. 15! Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da 
Constituição Federal, a demarcação administrativa promovida pela Fundª 
ção Nacional do Índio - FUNAI, dá Área Indígena MENKRAGNOTI, localizada 
nos Municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo, São Félix do Xingú e Altª 

r'·mira, Estados de Mato Grosso e Pará, caracterizada como de ocupação trª 
dicional e permanente indígena, com superfície de 4.914.254,8206 ha (quª 
tro milhões, novecentos e quatorze mil, duzentos e cinqüenta e quatro 
hectares, oi tenta e dois ares e seis centiares) e perímetro de 1.190.802 , 46 
metros (hum milhão, cento e noventa mil, oitocentos e dois metros e qua 
renta e seis centímetros). 

:~ . 
Art. 25! A Área Indígena de que trata este Decreto tem a 

seguinte delimitação: NORTE: Partindo do marco Sat-2014 de Coordenadas 
Geográficas 08°10'48",68 Se 54°41'0711,6811 WGR~ situado na ç::onfluência 
do Rio Curuaés com um igarapé sem denominação, segue por este, a montan 
te, por 23703.80 metros até o marco FL-56 de Coordenadas Geográficas 08° 
ll'00",10 Se 54°30'17",69 WGR, situado em sua cabeceira; daí segue em 
linha reta com o azimute de 07°23'44",35 e a distância de 1955,79 metros 
até o marco FL-32 de Coordenadas Geográficas 08°09'56",94 Se · 54°30' 
09°,87 WGR; daí segue em linha reta com o azimute de 08°42'15",18 e· _a 
distância de 20$0,11 metros até o marco FL-06 de Coordenadas Geográficas 
08°0814911,99 Se 54°30'00",01 WGR, situado na cabeceira de um Igarapé 
sem denominação; daí segue por este, a jusante, por 15078~80 metros até 
o ponto 4 de Coordenadas Geográficas Digitalizadas 08°10'57",54 Se 54° 
-22'22",79 WGR, situado na confluência com o Rio Baú, daí segue por este, 
a jusante, por 18130.60 metros até o ponto 5 de Coordenadas Geográficas 
Digitalizadas 08°05'07°,59 se 54°17'38",99 WGR, situado na confluência 
com um igarapé sem denominação; daí segue por este, a montante, por 

·•.• ,. 
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"Fl. 02 do Decreto que homologa a demarcação administr2 
tiva da Área Indígena Menkragnoti, nos Estados do Mato 
Grosso e l?ará". 

'•, ,, 
9573.65 metros até o ponto 6 de Coordenadas Geográficas Digitalizadas 
08°07'57",81 Se 54°15'02",27 WGR, situado na confluência com um braço 
formador deste; daí, segue por este, a montante, por 17313.9 metros até 
o marco Sat-2017 àe Coordenadas Geográficas 08°07'02",61 Se 54°071 

24",70 WGR, situaào em sua cabeceira; daí segue por uma linha reta com 
_- •• 1~·-. azimute de 13° 54' 30", 17 e a distância de 1755, 21 metros até o marco OF 
·1;;·. 244 de Coordenadas Geográficas 08°06 '07", 11 s e 54°07' 11", 32 WGR; daí s_g 
·~- ·gue por uma linha reta com o azimute de 14°13'53",50 e a distincia de 

1609,62 metros até o marco OF-260 de Coordenadas Geográficas 08°05' 
16'',27 Se 54°06158",77 WGR; daí segue por uma linha reta com o azimute 

, 14°16'01",95 e com a distância de 1835,67 metros até o marco Sat-2018 de 
('Coordenadas Geográficas 08°04'18",31 S e 54°06144",42 WGR; daí segue por 

uma linha reta com azimute de 97°20152",39 e distância de 1757,95 metros 
até o marco JP-13 de Coordenadas Geográficas 08°04'25",22 Se 54°051 

47", 47 WGR; daí segue por uma linha reta com o azimute 96°02' 13'', 98 e a 
distância de 293,42 metros até o marco AL-16 de Coordenadas Geográficas 
08°04·26",15 Se 54°05.37",94 WGR; daí segue por uma linha reta com o 
azimute de 96°41'46",30 e distância de 2060,81 metros até o marco AL-15 
de Coordenadas Geográficas 08°04'33",49 Se 54°04'31",10 WGR; daí segue 
por uma linha reta com o azimute àe 96°56'45",28 e a distância de 201,67 
metros até o marco AL-14 de Coordenadas Geográficas 08°04'40",95 Se 54° 
03'2511,75 WGR; daí segue por uma linha reta com o azimute de 96°59' 
45",32 e a distância de 1956,51 metros até o marco Sat-2019 de CoordenQ 
das Geográficas 08°04'48",24 Se 54°02'22",33 WGR, situado na nascente 
de um braço formador do rio Cateté; do ponto 9 de Coordenadas Geográfi 
cas Digitalizadas 08°04'52",36 Se 54°03131",90 WGR, situado na margem 
direita do rio Cateté, para Jusante, por 105450.0 metros até o ponto 10 
de Coordenadas Geográficas Digitalizadas 07º20'2511,71 Se 53°51'5611,77 
WGR, situado na confluência com um braço formador deste; daí segue por 
este, a montante, por 3048.46 metros até o marco Sat-2020 de Coordenadas 

r Geográficas 07º2111211,92 Se 53°50'30",63 WGR, situado em sua cabeceira;. 
daí segua por urna linha reta com o azimute de 74º45'3511,80 e a distân' 
eia de 900,70 metros até o marco JP-12 de Coordenadas Geográficas 07°21' 
0511,40 Se 53°50'02",27 WGR, situado na cabeceira do igarapé Candoca; 
daí segue por este, a jusante, por 26785.0 metros até o marco Sat-2022 
de Coordenadas Geográficas 07°10'06",78 Se 53º43'1611,35 WGR, situado na 
confluência com o Rio Iriri; daí segue por este a montante, pela màrgem 
esquerda com a distância digitalizada de 12.863,02 metros até o ponto 14 
de Coordenadas Geográficas Dig:j.talízadas 07°14'51",64 Se 53°3915011,63 
WGR, situado na confluência com um igarapé sem denominação; daí segue 
por este, a montante, por 46301.3 metros até o marco Sat-2023 de Coorde 
nadas Geográficas 07º11'5211,52 Se 53°19108",13 WGR, situado em sua cabg. 
ceira; daí segue por uma linha reta com o azimute de 118°42'0311,87 e 
distância de 1103,64 metros até o marco JP-216 de Coordenadas Geográfi 
cas 07°12109",92 se 53°18'36",68 WGR, situado na cabeceira de um igarª 

.. pé sem denominação; daí segue por este, a jusante com uma distância digi 
· .. , ·' talizada de 23709, 76 metros até o ponto 17 de Coordenadas Geográficas D.i 

gitalizadas 07°13'22",99 Se 53°07'32",13 WGR, situado na confluência 
com outro igarapé sem denominação, no limite com a Área Indígena Kaiapó. 
LESTE: Do ponto antes descrito, segue pelo citado igarapé, a montante, 

_.-por 3789.86 metros confrontando com a Área Indígena Kaiap6 at, o marco· 
1··; Sat-01 de Coordenadas Geográficas 07°14'52'',38 s e 53º06'1511,81 WGR; daí 

segue por uma reta no rumo geral sudeste, passando por vários marcos da 
demarcação da Área Indígena Kaiapó, com distância de 32.260,09 metros 

'.. . ·: ' ". ~: 
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até o marco Sat-22A de Coordenadas Geográficas 07°32'13",38 Se 53°031 

59",75 WGR, situado na confluência de um igarapé sem denominação com o 
igarapé Ananás, próximo de sua cabeceira; daí segue por uma linha reta 
no rumo geral sudeste, passando por vários marcos da demarcação da Área 
Indígena KaiapÓ, com distância de 30.187,26 metros até o marco Sat-22 
de Coordenadas Geográficas 07°47'07",67 Se 52°57'12",41 WGR, situado 
próximo a cabeceira do Igarapé Anan~zinho; daí segue pelo igarapé Ananª 
zinho, a jusante com a distância de 33.750,00 metros até o marco MA-2i 
de Coordenadas Geográficas 07°40'00",86 Se 52°44'57",17 WGR, situado na 
confluência com o Rio Xingú; daí segue pela margem esquerda do Rio xin 
gÚ, a montante com a distância digitalizada de 176149,72 metros até o 
marco Sat-2024 de Coordenadas Geográficas 08°52'20",98 Se 52°11'30",48 

.( WGR; daí segue pela mesma ma r q em do Rio XingÚ, a montante com a à istân 
eia digitalizada de 79198,04 metros, até o marco Sat-2025 de Coordenadas 
Geográficas 09°24'43",78 Se 52°08'18",20 WGR, situado na confluência de 
um igarapé sem denominação com o mesmo Rio Xingú; daí segue pela margem 
esquerda do Rio Xingú, a montante com a distância digitalizada de 
57878,42 metros até o marco Sat-2026 de Coordenadas Geográficas 09°361 

02",33 Se 52°27'30",22 WGR; daí segue ainda pela margem esquerda do Rio 
Xingú, a montante com distância digitalizada de 54928,58 metros até o 
marco Sat-15 de Coordenadas Geográficas 09°50'36",81 Se 52°47'30",50 
WGR, localizado no limite com a Área Indígena Capoto/Jarina. SUL: Do mar 
coantes descrito, Sat-15, segue por uma linha reta confrontando com a 
Área Indígena Capoto/Jarina, no rumo geral noroeste, com distância de 
13.853,21 metros passando por vários marcos da demarcação da Área IndÍg~ 
na Capoto/Jarina até o marco MA-14 de Coordenadas Geográficas 09°50' 
29", 43 S e 52º 55 '05", 03 WGR, situado na cabeceira. de um igarapé sem deno 
minação, afluente da margem esquerda do igarapé Tokokran; daí segue por 
uma linha reta confrontando com a Área Indígena Capoto/Jarina, no rumo 
geral noroeste com distância de 23.694,17 metros, passando por vários 

r',marcos da demarcação da Área Indígena Capoto/Jarina, até o marco Sat-13 
de Coordenadas Geográficas 09°47'43,46" Se 53°07'44,21" WGR, situado na 
cabeceira de um braço formador afluente da margem direita de um igarapé 
sem denominação; daí segue por este, a jusante, por 6749.63 metros até o 
marco MA-12 de Coordenadas Geográficas aproximadas 09°43'32,01" Se 53° 
07'36,00" WGR, situado na confluência com um igarapé sem denominação; 
daí segue por este, a montante, por 6340.91 metros até o marco MA-11 de 
Coordenadas Geográficas 09°43' 36, 78" S e 53°10' 40", 19 WGR, situado ·em 
sua cabeceira; dai segue por uma linha reta com azimute de 272°28'15",40 
e distância de 638, 32 metros, •:até o marco Sat-10 de Coordenadas Geográfi 
cas 09°43'35,7511 Se 53°11'01,10" WGR, situado na cabeceira de um igarª 
pé sem denominação; daí segue por este, a jusante por 36407.60 metros 
até o marco AL-00 de Coordenadas Geográficas 09°39'36",99 se 53°27' 
56",18 WGR, situado na confluência com um braço afluente de sua margem 
esquerda; daí segue por uma linha reta com azimute 269°56'50",94· e di~ 
tância 2072,89 metros até o marco AL-01 de Coordenadas Geográficas Q9º 
39'36",56 Se 53°29'04",14 WGR; daí segue no rumo geral oeste por várias 
retas de demarcação desta reserva com os seguintes azimutes e distân 

.... cias: 270º34t22",51 e 2038,17 metros até o marco AL-02; 270°33'45",15 e 
;:•. 1922, 99 metros até o marco AL-03; 270º 3 3 '09", 6 5 e 1959, 3 7 metros até o 

._, marco AL-04; 270°32'06",04 e 1417,93 metros até o marco AL-05; 270°40' 
·:·:· ... 04",88 e 460,59 metros até o marco JP-04; 283°45'55",12 e 117,97 metros 

até o marco JP-03; 271°04'3711,37 e 1744,97 metros até o marco JP-02; 
271°04'12",80 e 2010,94 metros até o marco JP-01; 271°00'32",ll e 
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2024,64 metros até o marco JP-00; 270°57'50",48 e 2022,64 metros até o 
marco JP-05; 271°00'58",92 e 2097,19 metros até o marco JP-06; 271º05' 
44",00 e 2020,41 metros até o marco JP-07; 271°07'44'',28 e 1983,47 me 
tros até o marco JP-08; 271°10'20",68 e 1910,95 metros até o marco JP= 
09; 271°12'36"46 e 2095,26 metros até o marco JP-10; 271º13'41"13 e 
1917,64 metros até o marco JP-11; 269°52'35",67 e 2112,20 metros até o 
ponto JP-181 de Coordenadas Geográficas 09°39'13",51 Se 53º45'22",48 
WGR; daí segue por uma linha reta, no rumo sudoeste com o azimute de 
193°52'43",70 e distância de 251,55 metros até o marco OF-05 de Coordena 
das Geográficas 09° 39' 21", 4 3 S e 53° 45' 24", 52· WGR; daí segue no rumo ge 
ral oeste por diversas retas desta demarcação com 9s seguintes azimutes 

0e distâncias: 269°28'44",96 e 2001,03 metros até o marco OF-20; 269°35' 
02",50 e 1972,44 metros até o marco OF-35; 269°49'08",55 e 2023,22 me 
tros até o marco· OF-51; 269°48'12",23 e 1999,20 metros até o marco oF= 
68; 269°22'14",52 e 1998,52 metros_até o marco OF-94 e 269°59'53'',22 e 
1216,91 metros até o marco Sat-2004 de Coordenadas Geográficas 09°39' 
20",64 Se 53°51'31'',98 WGR, situado no divisor de águas dos Rios Iriri 
e Iriri Novo. OESTE: Do marco antes descrito, Sat-2004, segue pelo divi 
sor de águas dos Rios Iriri e Iriri Novo, por diversas retas desta demar 
cação com os seguintes azimutes e distâncias 05º52'0411,20 e 1157,34 me 
tros até o marco OF-117; 54°01'29",32 e 1300,42 metros até o marco OF- 

. .,. 132; 11°48'50.",33 e 1768,29 metros até o marco OF-142; 11º47'35",84 e 
1632,19 metros até o marco OF-152; 328°20'30",71 e 1525,66 metros até o 
marco OF-163; 243°24'09",79 e 1343,55 metros até o marco OF-171; 322º131 

20",80 e 2147,72 metros até o marco AL-11; 322º04'5411,13 e 2000,11 m_g 
tros até o marco AL-10; 01°20146",93 e 1319,77 metros até o marco AL-09, 
66º3411211,64 e 1287,77 metros até o marco AL-08; 05°55'48,66 e 814,97 m_g 
tros até o marco AL-07, 05°55'16",41 e 1964,79 metros até o marco AL-06; 
05°53'30",26 e 1962,32 metros até o marco Sat-2006 de Coordenadas GeogrÍ 

. ficas 09°30'47",70 e 53°51'59",78 WGR situada na cabeceira de um igarapé 
('sem denominação; daí segue por este a jusante, por 25718.3 metros até o 

ponto 30, de Coordenadas Geográficas Digitalizadas de 09º18'5611,97 s e 
53°55'16",73 WGR, situado na confluência com o Rio Iriri; daí segue por 
este a jusante, por 2623.5 metros até o marco Sat-2007 de Coordenadas 
Geográficas 09°17'36",42 Se 53°54'53",00 WGR, situado na margem direita 
do Rio Iriri e na confluência com o ~io Ipiranga; daí segue por este, a 
montante, por 6840,33 metros até o ponto 32 de Coordenadas Geográficas 
Digitalizadas de 09°16'37",73 se 53°57'21",42 WGR, situado na confluên 
eia com um igarapé sem denominação; daí segue por este, a montante, por 
·36089.5 metros até o marco Sat~2008 de Coordenadas Geográficas 09°06' 
13",87 Se 54°09119",25 WGR, situado em sua cabeceira; daí segue no rumo 
geral nordeste, por duas retas, com os seguintes azimutes e distâncias; 
74°04'36",35 e .1527,25 metros até o marco OF-205; 74°10'31",20 e 1634,94 
metros até o marco OF-189 de Coordenadas Geográficas 09°05144",96 S e 
54°07'39",95 WGR, situado na cabeceira de um igarapé sem àenomináção;daÍ 
segue por este, a jusante, na distância aproximada de 41382,45 metros, 
até o marco Sat-2010 de Coordenadas Geográficas 08°48'36",10 Se 54°02' 

. , 04", 82 WGR, situado na confluência com o Rio Xixé; àaÍ segue por este, a 
,:.·- montante, na distância digitalizada de 44656, 28 metros até o marco Sat- 

2011 de Coordenadas Geográficas 08°53'56",94 e 54°22'31",72 WGR, situado 
em sua cabeceira; daí segue por ~ris retas com os seguintes azimutes e 
distâncias: 235°16'19",22 e 69,51 metros até o ponto AL-219; 244°10' 
.09",77 e 1693,55 metros até o marco AL-13; 244°1114711,59 e 1946,70 m_g 

• 1 
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tros até o marco AL-12 de Coordenadas Geográficas 08°54'50",56 se 54° 
24'20",40 WGR, situado na cabeceira de um braço formador afluente àa maK 
gem direita do Rio Curuaés; daí segue por este, a jusante, por 9946.02 
metros até o ponto 38 de Coordenadas Geográficas Digitalizadas 08°50' 
34",58 Se 54°26'54",16 WGR, situado na confluência com o Rio Curuaés; 
daí segue por este a jusante, na distância digitalizada de 44470,10 me 

, tros até o marco Sat-2013 de Coordenadas Geográficas 08°30'43",41 S e. 
· 54°33'42"~26 WGR, situado na margem direita e na confluência com um ig~ 
rapé sem denominação; daí, continua pelo Rio Curuaés, a jusante, na di§ 
tância digitalizada de 53502,92 metros até o marco Sat-2014, início de~ 
te memorial. 

. ' 

., Art. 3!:! Este Decreto entra em vigor na data de sua pu 
blicação. 

Brasília, 
eia e 105!:! da República. 

de de 1993, 172!:! da Independên 

·,' 

,· 
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MINl~TfRIO DA JUSTIÇA 

CÔNSUL TORIA JURfDICA 

.. 
PARECER CJ NO 113/93 

PROCESSO NO: 08620.00887/93 

INTERESSADO: Comunidade indígena KAYA 

PÕ 

ASSUNTO 

EMENTA 

Homologação 

: Processo de homologação' 

de demarcação da área 

administrativa selvicola' 

MENKRAGNOTI, escorreita e 

apta para edição de Decre 

to. 

O presente processo trata da homolo 

gação de demarcação administrativa de âJ::ea aborígene MENKRAGNOTI, 

localizada nos municípios de MATUPA, PEI~OTO DE AZEVEDO, SÃO FE 

LIX DO XINGO e ALTAMIRA, nos Estados do Mato Grosso e Pará. 

2. Estudado, analisado e enfocado o pro- 

cesso de 93 folhas sob o prisma da minuciosidade está o mesmo' 

perfeito, escandido, escorreito e apto para encaminhamento 

Exmo. sr. Ministro da Justiça ao mandatário-mor da República 

Dr. ITAMAR FRANCO. 

do 

, 

3. Com efeito, o relatório antropológico 

é impecável, divisando a nacão indígena em todos_os seus aspec- 

tos, merecendo destaque o fato de que os aborígenes foram e 

são explorados, estando sendo ~xterminados, razão pelâ qual 

existe o seu direito à terra imemorável, funcão tutelar ão EStü 

do para com os nativos. 

4. O trabalho demarcatório obedeceu à 
melhor técnica exigida em casos tais como este. 

----.:--------------- 
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IMrJIBNSA NACIONAL 

• MINISTtRIO DA JUSTIÇA 

- CONSULTORIA JURfDrCA 

s. O processo foi todo ele joeirado, es 

tando em consonância com o artigo 231 da CARTA MAGNA, Decreto ' 

no 22/91 e Lei no 6.001/73, sem dissonâncias e discrepâncias. 

6. Urge, destarte, a edicão de Decreto' 

para o resgate do direito dos sacrificados e espoliados selvíco 

las, vítimas da ganância do "civilizador". 

7. Acrescente-se, por último, que o pro 

cesso está pronto para a chancela do Exmo Sr. Presidente da Re 

pública, que reparará injustiças cometidas e que se cometem con 

tra os autóctones. 

! o que nos parece. 

Sub censura. 

de 1993 •. 

'amtlton de c/{,raú/o e &ouq 
HHaOI' do Consultor Jurfdlco/MJ 

<Julllurfe "tfeenrlque Oreagc!dl 8v.c.tl9 
on,ultor JurldlH do M_J 

-------· --- ·- ,----- ---~-------------- 
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Considerando que o Decreto nQ 98.865, inter 
ditou no Estado do Pará, provisoriamente, de acordo com os 
limites levantados pela FUNAI, área, extropGlall.do limites 
desnecessários para garantir a vida e bem-estar dos índios 
da etnia Kayapó, no Município de São Félix do Xingú; 

Considerando que o processo discriminatório de ter 
ras devolutas da União, pelo Estado do Pará, foram arrecada 
dos em rigorosa observância aos procedimentos estabelecidos 
na Lei nQ 6.383, de 7 de dezembro de 1976, (que dispõe sobre 
o processo discriminatório de terras devolutas da União), m~ 
nindo-se das adequadas certidões negativas do Serviço do Pa 
trimônio da União, formalizando no Registro de Imóveis de Al 
tamira as Matrículas (de acordo com o disposto no Art. 530 
inc.I do C.C.B.) dos respectivos títulos de transferência 
das glebas, em nome do Estado do Pará, desde 1978 conforme 
assentamentos no Registro Imobiliário da Comarca de Altamira 

PA,. em ordem seqUenc i al; 

Considerando que por sua vez o ITERPA, via licitações 
públicas , alienou, em loteamento a gleba denominada de 
Projeto Trairão, para centenas de adquirentes que formaram a 
"Aspit" e recentemente constituíram a Cooperxingó , no sen 
tido de desenvolver a região Sul do Pará; 

Considerando que o antropólogo belga Gustaf Verswij 
ver, em 14.06.81, que trabalhou durante trinta e dois meses, 
com os índios Mekragnoti, já sustentava a tese da desnecessl 
dade de ampliar a área de perambulação, sugerindo, inclusive, 
a redução de 40% do acréscimo que ele propusera em 1979, ba~ 
tante à segurança e sua sobrevivência, sem transgredir are 
gra mandamental o Art.231 da Constituição. 

-~· 

-----------·-- ----·---· ---- - - 



·. 
7 Considerando que o Art.23 da Lei n9 6.001, 

de 29 de dezembro de 1973 - 
•considera-se posse do índio ou silvícola 
a ocupação efetiva da terra, que, de acor 
do com os usos,costumes e tradições tri 
bais, detém e onde habita ou exerce ativ! 
dade indispensável à sua subsistência ou 
economicamente útil.' 

r> 
' 

8. Considerando que para a integridade da etnia KAYAPÓ 
o Governo já homologou a dema r caç ão de 3.262·.960 ha., 
pelo Decreto nº 91.244, de 09.05.88 e de 3.284.004. 
9719 ha., pelo Decreto nº 316, de 29 de outubro de 
1991, declarando, ainda, como de posse permanente 
indígena, para efeito de demarcação, a Area Indíge 
na MENKRAGNOTI, com a superfície aproximada de 
4.913.000 ha. (Portaria nº 604, "00" de 26/11/91,do 
Ministro da Justiça) e aprovou o Relatório de deli 
mitação, para o mesmo grupo indígena KAYAPÓ, de 
1.850.000 ha., destinados à Area Indígena BAÚ (Des 
pacho nº 18, de 20 de setembro de 1991, do Presiden 
te da FUNAI - "00", 26/11/91, pág. 26879). 

9 • Considerando que a margem esquerda do Projeto Inte 
grado Trairão, compreendendo as glebas A,B,C,D e K, 
representam em sua totalidade 479.760 ha.,tituladas 
através de licitação a particulares, com o· domínio 
matriculado no competente Registro de Imóveis, ape 
sar de iniciada sua exploração pelos legitimas pro 
prietários, tiveram seu ingresso, trânsito ou perm~ 
nência, impedidos pela Portaria 604 ("00" de 26/11/ 

91), do Ministro da Justiça, ferindo garantia cons 
titucional. 

r- 

10 . Considerando que a finalidade da interdição do· in 
gresso de brancos na área titulada veio a ser des- - 
virtuada pelos silvícolas que passaram a alienar a 
madeira de lei existente na região a madeireiras 



. 
apesar da proiGlçãO legal e de expediente da ProcuradE 
ria-Geral da República ao Superintendente Regional da 

FUNAI em Belém, alertando que a exploração "é ilegal'' , 
não podendo ser autorizada e que toda a extração de ma 
deira que se efetue constitui crime contra o patrimônio 
da União Federal (Of.16/89/CVM/PGR, de 13/06/89). 

, 11 • Considerando que a extração predátoria de MOGNO, por 
madeireiros inescrupulosos, mereceu repressão violenta, 
por parte da MM.Juíza da 4ª Vara da Justiça Federal do 
Distrito Federal, por iniciativa do Núcleo de Direitos 
Indígenas, determinando, em liminar, além da apreensão 
da madeira, a retirada, em dez dias, das instalações na 
área indígena e sob pena de aplicação de vultuosa multa 
e prisão dos transgressores, além da condenação ao P9- 
gamento de todos os custos de elaboração e execução do 
plano de recomposição ambiental das áreas devastadas, 

embora a medida saneadora tenha tido seus efeitos sus 
~ensos por despacho do Juíz do Tribunal. Regional Fede 
ral, 1ª Região ("O GLOBO", 19/01/93). 

12. Considerando que a Federação do Comércio Madeireiro de 
Londres (Timber Trade Federation), reuniu ambientalis 
tas, medeireiros e representantes de órgãos do Governo 
para condenar a impor~ação de MOGNO extraído, principal 
mente, de reservas indígenas, dispondo-se a iniciar in 
tensa campanha de proteção das reservas tropicais (C. 

Braz., 02/02/93). 

13. Considerando qu~ as madeireiras, ·apesar da campanha e 
providências para a repressão, continuam em franca ati 
vidade, aproveitando o período seco na região, havendo 
informações de que a Madeireira JUARY, apesar de seus 
sócios estarem respondendo a inquérito policial, onde 
confessaram a compra de MOGNO dos KAYAPÓ - retirou nos 

últimos dias aproximadamente sessenta caminhões, carre 
gados dessa valiosa madeira, extraída da área do Proje 

to Integrado Trairão. 

~ .. ': 

------·-. --·--- - -----------· --·---. 
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14 . · Considerando, finalmente, entre outras razões, que a 
delimitação pela FUNAI, caracteriza expropriação de 
domínio privado, fato que percurtirá extraordinári~ 
mente no orçamento da União, diante da prévia e jus 
ta indenização, na hipótese concreta, como ordena a 
Constituição (art.5º, incisos XXII e XXIV). 

A interdição decretada pelo Poder Executivo Federal, 
portanto, é passível de revogação parcfal do Decre 
to nº 98.865, de 23 de janeiro de 1990, para exclu 
ir da delimitação levada a termo o Proj~to Integra 
do Trairão, no município de São Félix do Xingú, do 
Estado do Pará, como medida de reparadora justiça 
e respeito ao direito adquirido, aos inúmeros pro 
prietários. 

15 . Ante o exposto, em anexo a minuta do Decreto a ser 
examinada e aprovada. 

Cordialmente, 



. .,. 

DECRETO N2 
/.,,- - 

digena 
Dispae sobre a demarcação da Area In 

MENKRAGNOTI, com a exclusão de terras alie 
nadas pelo Governo do Estado do Pará, no Projeto 

Integrado Trairão, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos II 
e IV, da Constituição e considerando os dispositi 
vos legais que regem a política indígenista no Pa 
ís, em especial com fulcro no art. 231 da Constitui 
ção, bem assim considerando a necessidade da tomada 
da medida capaz de garantir a exclusão de terras do 
processo de reconhecimento, limites e demarcação 
no Munícipio de São Félix do Xingú, Estado do Pará, 
sobretudo do que trata o DECRETO nº 98.865 de 23 de 
janeiro de 1990 e consequente PORTARIA DA FUNAI (nº 

220). 

Art. 1º - Fica excluída do perímetro 
delimitado para a integridade etnia KAYAPÓ e suspe~ 
sa a interdição de que tratam o Decreto nº 98.865 , 

de 23 de janeiro de 1990 e a portaria nº 220, de 06 

rle março de 1990, do Presidente da FUNAI e Resolu- 

ção nº 604, in "DO" de 26 de novembro de 1991, 

do Ministro da Justiça, a área de terras destinada 
ao Projeto Integrado Trairão, no Município de São 
Félix do Xingú, Estado do Pará, cujos proprietários 
obtiveram averbação dos seus títulos de propriedade 
através de adjidicações de licitações anteriores à 
implantação da política indígena, restabelecendo s~ 
us limites, devendo a FUNAI adotar as prpvidências 
necessárias ~s retificaçôes do Relat6rio de delimi 
tação da Area Indígena MENKRAGNOTI, no total de 
4.913.000 ha e 1.320 km, objeto do Despacho nº 15 , 

de 20 de setembro de 1992, do Presidente da Funda 
ção Nacional do Indio (''00" de 26/11/91). 
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Parágrafo t1nico: 

Art. 22: 

Para o reestabelecimento dos limites, 
observar-se-á a Portaria n9 22, de 
primeiro de fevereiro 'de mil novecen 
tos e setenta e oito, publicada no Oi 
ária Oficial do Estado do Pará, em 
vinte e dois de feveteiro de mil nove 
centos e setenta e oito, baseada na 
Lei Estadual nº 4574 de oito de outu 
bro de mil novecentos e setenta e cin 
do do Governo do Estado do Pará e na 
arrecadação rea~izada, em sete de de 
zembro de 1976, publicada no Diário Q 
ficial da União, em nove de dezembro 
de mil novecentos e setenta e seis 
por força da Lei Federal ng 6.383, a~. 
tigos 27 e 28, que originou o proces 
so licitatório do Instituto de Terras 
do Estado do Pará, confirmado por de 
marcação posterior e executado pelo 

Exército Nacional. 

Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação . 
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de junho de 1993. 

1730. da Indepedência e 1050. da República 

ITAMAR FRANCO 

MAURÍCIO JOSÉ CORREA 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
ProcessoN2 

órgão S E C RETA R I A E X E C U T I V A Rubrica 

De._ordem, ·encaminhe-sei Divisão de 

Comunicações para autuar e devolver a esta 

Secretaria Executiva. 

HJ/SE, em 09 de agosto de 1993. 

Dr. CLÃUDIO ROMERO, 

De ordem do Senhor Ministro e atendenoo 

~ecomendação da Presidincia da Rep~bl ica, devo! 

vo, para reexame, nos termos da legislação pert! 

nente, a'mlnuta de Decreto de homologação da 

Area Indígena HENKRAGNOTI, com subsídios encami 

nhados a este Ministério 

MJ/SE, em 09 de agosto de 1993, 

,,, 

----------·---- --·------- -· - 
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