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Fu~ Nacionaj do lndio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

COMISSÃO OE SINDICÂNCIA PORTARIA 165/89 

PARECER Nº 1 O/CS/97 

Ref.: Processos FUNAUBSB/nº 0144/86 • 2 Vol., 1.458/82. 3 Vol. e 1308/84 
Terra Indígena Menkragnoti 
Relator: José Aparecido D. Briner 

1 - DEFINIÇÃO DOS LIMITES 

O relatório realizado pelo sociólogo Marco Antônio do Espírito Santo, constante às 
folhas 456/475 do processo/FUNAI/BSB/1.458/82, caracteriza a imemorialidade do Grupo Indígena 
Menkragnoti, nas margens dos Rios Cateté, lriri e Xingú. A terra indígena Menkragnoti, localiza-se nos 
Municipios de Matupá, Peixoto de Azevedo, São Félix do Xingú e AJtamira, Estados do Mato Grosso e 
Pará. Os estudos de identificação realizados em 1986, resultou na superfície de 4.913.000 ha (quatro 
milhões, novecentos e treze mil hectares) e perímetro de 1.320 km (mil, trezentos e vinte quilometras) 
aproximadamente. · 

Os limites identificados foram interditados pela Portaria nº 220, publicada no Diário 
Oficial da União de 13.03.90. Através da Portaria nº 604, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
novembro de 1991, o Sr. Ministro de Estado da Justiça declarou essa terra de posse permanente do 
grupo indígena Menkragnoti, para efeito de demarcação. Os serviços topográficos foram realizados 
em 1992, resultando na superfície de 4.914.254,8206 ha (quatro milhões, novecentos e quatorze mil, 
duzentos e cinquenta e quatro hectares, oitenta e dois ares e seis centiares) e perimetro de 1.190,80 
km (mil cento e noventa quilometras e oitenta metros). 

A demarcação administrativa dessa terra foi homologada pelo Decreto s/nº, publicado 
no Diário Oficial da União de 20/08/93,e encontra-se registrada no CRI das respectivas comarcas e na 
Delegacia do Patrimônio da União do Pará e Mato Grosso. 

2- LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO 

' Nessa terra indígena foram realizados dois levantamentos fundiários por técnicos da 
FUNAI, GETAT e ITERPA. O primeiro foi constituido pela Portaria nº 1. 701/E, de 6 de setembro de 
1984, que cadastrou o imóvel denominado Fazenda Vale do lriri, do ocupante Sr. José Niuton da 
Silveira, registrando apenas a construção de uma pista de pouso com 680 metros de extensão. O 
segundo, promovido devido a reinvidicação da comunidade indígena visando ampliação e definição 
dos limites, foi instituído pela Portaria nº 2.024/E/86, que procedeu o registro de benfeitorias em nome 
de um senhor chamado por Marcelino, que não foi encontrado no local. As benfeitorias levantadas 
são: 15 ha de capim colonião. 625 covas de banana e uma pista de pouso com 700 metros. 

Com a definição dos limites, a FUNAI solicitou consulta à Órgãos Públicos, sobre títulos 
expedidos em nomes de terceiros. Consta às fls. 228 o OF. INCRNMlRAD/PA/nº 698/87, que informa 
a incidência das Glebas Curuaés(Mat. 1080/78) e Baú(em arrecadação) em nome da União Federal, 
ambas sem domínios privados. O ITERPA apresentou varios extratos de títulos (fls. 71/222), ( 
expedidos em 1985/1987, referente a Gleba Altamira VI ~ Projeto Trairão(Mat. 1078/78), bem como a 
incidência das Glebas Altamira IV e V {Mat. 1076 e 1077/78). Nesses imóveis arrecadados e titulados 
não existe registro de ifeit~rias. 
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r- 3 . SITUAÇÃO ATUAL 

Pelo requerimento de 26.02.97 (fls. 414, proc. 144/86), o Sr. José Niuton da Silveira, 
solicitou a FUNAI na forma do § 6°, do art. 231, da Constituição Federal, o pagamento de R$ 
117.700,00 (cento e dezessete mil e setecentos reais}, tomando por base o Parecer nº 074184-AESP 
do antropólogo Célio Horst, constante às fls. 416/418, proc. 144/86, relacionando as seguintes 
benfeitorias: 

r= 
_r, 

1- uma pista de pouso com 680 m de chão batido com 30 m 

2- uma casa com 212 m2 de pau a pique 

3- uma casa com 26 m2 de pau a pique 

4- quinze tarefas de roça com pomar 

5- 460 m2 de desmatamento 

largura valor requerido 88.600,00 

valor requerido 8.800,00 

valor requerido 3.200,00 

valor requerido 8.600,00 

valor requerido 8.500,00 

RS 117.700,00 TOTAL 

r: 

De posse dessa informação e em visita do Sr. José Niuton da Silveira ao Departamento 
Fundiário, procuramos mostrar ao interessado a relação de benfeitorias cadastradas pela FUNAI. 
Procedida consulta nos autos do processo nº 144/86, que trata da regularização fundiária da terra 
indígena Menkragnoti, o referido senhor, declarou que as benfeitorias constantes do LVA preenchido 
em nome do Sr. Marcelino no ano de 1986, foram implantadas por ele, esclarecendo também, que 
mencionado senhor era seu funcionário. 

Com base na informação, o DEF entendeu que as benfeitorias relacionadas nos LVA's 
do 1984 e 1986 tratava-se da mesma pessoa e adotou para possível indenização ao Sr. José Niuton 
da Silveira, as benfeitorias cadastradas no ano de 1986 em nome do Sr. Marcelino. 

Dando continuidade ao assunto, os valores indenizatórios apurados no levantamento 
fundiário à época (1986), foram atualizados de acordo com os índices oficiais que obteve o resultado 
de R$ 1.838,90 (hum mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), para o mês de abril 
deste ano (fls.423/425). 

Devido a defasagem do valor calculado com o valor real de mercado, a DAF solicitou da 
representação da FUNAI em Colíder/MT, a atualização do valor das benfeitorias a nível de preço 
daquela região, que após pesquisa (fls.428/434v) e transcrição das benfeitorias para outro LVA 
apresentou o custo global de R$ 12.026,00 {doze mil e vinte e seis reais), tomando-se por base a 
Tabela de Valores de Benfeitorias da EMPAER de Guarantã do Norte/PA. 

Informado o interessado o valor apurado pela FUNAI {bem abaixo ao requerido R$ 
177.000,00 para RS 12.060,00), em reunião realizada na DAF, o Sr. José Niuton da Silveira, declarou 
verbalmente que apesar da diferença do pedido proposto, concordava com os valores aferidos peta 
FUNAI, desde que somados mais R$ 4. 760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais), 
correspondentes as duas casas de pau-a-pique, que embora não constam no Laudo de Vistoria, foram 
citadas no Parecer do antropológo Célio Horst e avaliadas pela EMATER Pará (fls. 431), que daria o t 
total R$ 16.786,00 (xYsseis mil, setecentos e oitenta e seis reais). 
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4 - CONCLUSÃO 

Após consulta nos autos dos processos que trata da terra indígena Menkragnoti, tenho 
o seguinte a esclarecer: 

1- as benfeitorias cadastradas em 1986 em nome do Sr. Marcelino, que o Sr. José 
Niuton da Silveira entendeu como sendo sua, trata-se de um equívoco. conforme se verifica; 

- ) 
a- no relatório do Grupo Técnico criado pela Portaria1.701/E/84 (fls. 27/28, 

proc. 144/86), os técnicos responsáveis pelo levantamento descrevem: 
"Na área reivindicada pela comunidade indígena Menkragnotire, encontramos a posse 

do Sr. José Niuton da Silveira ... , constituída, na época â'ume pista de pouso medindo 680 m de 
comprimento por 30 de largura, com desmatamento na cabeceira medindo 460 m por 40 m de largura. 

A pista, oferece condições de pouso e decolagem para aeronaves de pequeno porte. O 
campo de pouso foi sbetto com a colaboração do sr. Francisco Barbosa dos Santos que atuava na 
área com moto-serra· 

"Abaixo da Aldeia Pukunú, existe outra pista de pouso, abandonada e sem benfeitorias, 
medindo 500m x40m. Não foi possível identificar o ocupante desta área·; 

obs. (Sr. Francisco Barbosa dos Santos, segundo relato constante às folhas 41 dos 
autos processo nº 1308/84, foi contratado para trabalhar na Fazenda Vale do lriri}. 

b- também no relatório do técnico Ozires Soares Ribeiro, da equipe de 1986, (fls. 23124, 
proc. 144/86), designado pela Portaria nº 2.024/E/86, informa: 

'Ne referida proposta, foi realizado o levantamento da FAZENDA VALE DO /RIR/, do Sr. 
José Niuton da Silveira, confonne relatório e Laudos de Vistoria e Avaliação. O interessado requereu 
Certidão Negativa da FUNAI, Processo nº 1308184. O pedido foi indeferido, porque o imóvel encontra 
se totalmente incidente na Area Indígena, inclusive, no local da referida Fazenda, hoje é o PIN 
KUBENKOKRE (Aldeia triri Novo). 

No acréscimo reivindicado (área que engloba o PIN PUKANÚ}, foi localizada mais uma 
área ocupada por não índio, com capim colonião. pista de pouso, banana e vestígio de casa, de 
propdedade do Sr. MARCELINO, que tinha como gerente o Sr. Zezinho, bastante conhecido ~a 
região. 

Portanto, podemos concluir que os LVA's constante às folhas 05 a 20 dos autos do 
processo nº 144/86, são de interesses distintos ou seja dos Srs. Marcelino e José Niuton da Silveira, 
respectivamente. 

r>, 
5 - DO VOTO 

1 • Considero de boa fé, as benfeitorias edificadas pelos ocupantes Sr. Marcelino e Sr. 
José Niuton da Silveira, na terra indígena Menkragnoti, cadastradas na ocasião dos levantamentos ( 
fundiários realizados peffi· s Grupos Técnicos em 1984 e 1986, conforme Laudo de Vistoria e Avaliação, · 
constantes às folhas 05 

1 1do processo FUNAI/BS8/n°0144/86, 1º Volume. 
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2- Tendo em vista o equivoco verificado, deverá o Departamento Fundiário proceder as 

seguintes correções: 

a) tomar sem efeito o LVA constante às fls. 433/434, do proc. 144/86, em nome do Sr. 
José Niuton da Silveira, atualizado pela Administração Regional da FUNAI em Colider/MT, incidente 
em terras do ocupante por nome de Marcelino; 

!', 

b) transcrever o LVA de interesse do Sr. José Niuton da Silveira (fls. 07/20, proc. 
144/86}, atualizando o valor da benfeitoria, adotando como parâmetro os custos determinados pela 
EMPAER do Mato Grosso, visando apurar o valor a ser indenizado; e 

e) transcrever o L VA de interesse do Sr. Marcelino (fls. 05/06, proc. 144/86), atualizando 
o valor das benfeitorias, com base nos custos apresentados pela EMPAER do Mato Grosso. 

É o meu voto que submeto à apreciação dos demais membros da Comissão 

Brasília, 30 de julho de 1997 
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