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Ass.: Terra Indígena Apyterewa (PA)
Ref.: Processo FUNAI/BSB/2992/91
Processos FUNAI/BSB/0567/96, 0885/96, 0886/96, 0888/96 e 1177/96

Senhor Diretor da DAF,

A terra indígena Apyterewa, onde residem cerca de 218 índios
Parakanã, está localizada nos Municípios de Altamira e São Félix do Xingu, no
Estado do Pará. As primeiras propostas de demarcação para esta área datam dos anos
70, sendo que o procedimento administrativo propriamente falando foi iniciado pela
Portaria nº 3.632, de 06.11.87, através da qual o Presidente da FUNAI interditou,
para efeito de segurança e garantia de vida dos índios Parakanã, visando estudos,
definição e atração, uma área de 266.800 ha. Essa interdição, não estabeleceu a área
real do grupo indígena, pois sua condição de recém contatado não permitiu estudos
que levassem a proposta ideal. Em razão disso, a FUNAI constituiu através da
Portaria nº 720, de 28.06.88, alterada pela Portaria nº 769, de 12.07.88, um grupo
técnico para promover a identificação, delimitação e o levantamento fundiário ·
daquela terra indígena.
Os trabalhos então procedidos resultaram numa proposta de
demarcação abrangendo uma superfície de 980.000 ha, que foi aprovada pelo Parecer
nº 064/CEAf91, e Despacho nº 039/PRESI/91. Encaminhado o processo ao Exmo.
Sr. Ministro da Justiça, foi expedida a Portaria nº 267, de 28.05.92, que declarou
como de posse permanente indígena a área identificada e determinou que a FUNAI
procedesse a sua demarcação. Em 1994, os trabalhos topográficos correspondentes,
realizados pela empresa MAPPA - Engenharia e Consultoria Ltda. (Contrato nº
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060/94), foram paralisados em razão das ameaças de diversos ocupantes não índios
no limite sudeste da terra indígena.
Com a expedição do Decreto nº 1.775, de 08.01.96, foram
protocoladas cinco manifestações contrárias à demarcação da terra indígena
Apyterewa conforme os limites estabelecidos pela Portaria nº 267/MJ/92, possuindo
os seguintes interessados: Prefeitura Municipal de Tucumã, Exportadora Perachi
Ltda., Associação dos Agricultores Rurais do Vale da Água Suja, Adão José de
Souza, e José Ribeiro de Morais e Outros. Juntados os respectivos pareceres pela
FUNAI, foram os processos encaminhados à consideração do Exmo. Sr. Ministro da
Justiça, que através do Despacho nº 25, de 25.07.96, determinou a baixa dos mesmos
em diligência para complementação de informações. Em conseqüência, foi designado
pela FUNAI um novo grupo técnico pela Portaria nº 710, de 30.08.96, para realizar
estudos e levantamentos complementares sobre aquela terra indígena. O relatório
deste GT concluiu pela conformidade da área delimitada com o disposto no artigo
231 da Constituição Federal em relação às terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios. Pelo Encaminhamento nº 114/ADRN96, de 16.09.96, também foi enviado à
Presidência da FUNAI proposta da Administração Executiva Regional de Altamira
para alteração parcial no limite sudeste da terra indígena, excluindo uma área entre
os formadores dos igarapés São José e Lontra, e incluindo, em compensação, as ilhas
do rio Xingu ao longo da extensão da área declarada. Remetidos os autos à decisão
do Exmo. Sr. Ministro da Justiça, foram em seguida objeto do Despacho nº 17, de
07.04.97, que concluiu:

3.

(!

"Diante do exposto, nos termos do Decreto n" 1. 775196 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 sudeste, nos termos dos
itens 4.3.1 e 4.3.2;
d) determino, por fim, a exclusão da fruição indígena exclusiva sobre as vias
públicas e respectivas faixas de domínio público que existam na área indígena,
assim como sobre o curso do Rio Xingu.
- -Pn:,c.
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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" (DOU de 08.04.97).

Apesar de reconhecer que os laudos e pareceres da FUNAI,
constantes no processo de expedição de portaria declaratória "materializam
levantamento técnico concludente no sentido de ser a área delimitada de ocupação
tradicional dos índios Parakanã" (Despacho nº l 7/MJ/97, item 4.1), tal decisão
ministerial significou, apesar de seu protesto em contrário, uma substancial
modificação na proposta demarcatória, e representa, de fato, urna ameaça à
integridade do território indígena de acordo com a definição constitucional. É o que,
em seguida, se procurará demonstrar, evidenciando os aspectos da decisão
considerada que maior relevância possuem para o procedimento demarcatório.
4.

,,,.-,

'

5.
De acordo com o item "e" da decisão ministerial, referido
acima, a FUNAI deverá modificar a circunscrição da TI Apyterewa da seguinte
forma: a) excluindo no limite sudeste da terra indígena uma área entre os formadores
dos igarapés São José (ou São Sebastião) e Lontra (ou Águas Claras), no limite
sudeste, e incluindo, ao mesmo tempo, as ilhas do rio Xingu, no limite oeste; e b)
excluindo da terra indígena o imóvel titulado à Exportadora Perachi Ltda., no centro
da área delimitada pela Portaria nº 267/M.J/92.
6.
A alteração conjunta nos limites sudeste e oeste da terra
indígena, proposta pela AER Altamira, é assim fundamentada pelo Despacho nº
017/MJ/97:
"A proposta formalizada pela SuperintendênciaRegional da FUNAI no Estado
do Pará [. . .} não afeta substancialmente a terra indígena, deixando
asseguradas as condições de preservação da comunidade nativa.
Os limites sugeridos por essa proposta são, assim, de ser acolhidos, o que
importará em redução insignificante da área e contribuirá para garantir aos
índios a fruição pacífica da terra sobre a qual têm efetivamente ocupação
tradicional e continuada.
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Ademais, o laudo antropológico nada contém, de especifico e particularizado,
que caracterize essa parcela da gleba como indígena à luz dos requisitos
constitucionais ]. . .].
A única justificativa que o laudo antropológico aduziu em relação ao limite
sudeste da área se alicerça em prevenção de invasões. Ora, o alargamento da
terra indígena, como medida preventiva a possíveis esbulhos, não se enquadra
em nenhum dos requisitos que a Constituição estabeleceu para a
caracterização do indigenato territorial.
Ainda, conforme sugerido na mesma proposta. fica assegurada. como
compensação à comunidade indígena, a fruição exclusiva das ilhas do Rio
Xingu. que ;á ocupam precariamente" (item 4.3. l; grifo nosso).
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7.

Com efeito, essa alteração no limite sudeste significará a
exclusão de uma área com aproximadamente 128.620 ha da terra indígena, situada na
região entre um braço setentrional do igarapé Cedro, afluente do igarapé São José, e
um dos formadores do igarapé Lontra. Tal modificação é determinada para efetivar a
subtração na área a ser demarcada da zona onde se encontram o maior número de
invasões no território indígena, em especial as representadas por agricultores "sem
terra", colonos indevidamente assentados pelo INCRA e povoados formados por
garimpeiros.
8.
É preciso observar, inicialmente, que a imensa maioria dessas
invasões ocorreu em período posterior aos trabalhos de identificação e delimitação da
terra indígena realizados pela FUNAI em 1988. Embora desde 1984/87 tenha havido
a entrada de garimpeiros para explorar ouro nas nascentes do igarapé Lontra e de
empresas madeireiras que abriram a estrada vicínal conhecida como "Morada do
Sol", a maior parte dos posseiros ocupantes da região próxima ao limite sudeste
entrou na terra indígena após a expedição da portaria declaratória pelo Ministério da
Justiça, em 1992. Quanto aos colonos, foram majoritariamente assentados pelo
INCRA em 1994. Isso quer dizer que, à época dos trabalhos de identificação, restava
íntegro o caráter indígena dessa porção da área delimitada, somente prejudicado
depois exatamente em função das invasões ocorridas.
9.
Tendo em vista o volume de informações expostas no relatório
apresentado pelo grupo técnico responsável pela diligência requerida pelo Despacho lf 2. t'
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nº 25/MJ/96, não parece haver motivo para duvidar da ocupação indígena, antes da
invasão, na área excluída pelo Despacho nº 17/MJ/97 junto ao limite sudeste da TI
Apyterewa (cf. Processo FUNAI/BSB/2992/91, fls. 300/304). Trata-se precisamente
da área onde foi contatado, em 1983, um dos subgrupos Parakanã, o chamado "grupo
de Namikwarawa", que foi transferido em seguida para a TI Parakanã, na bacia do
rio Tocantins. À época, também havia na região sinais da passagem de outro
subgrupo Parakanã, posteriormente contatado na região entre as cabeceiras do
igarapé Bom Jardim e o alto curso do rio Bacajá. Se é verdade que o trânsito de
parcialidades indígenas por um determinado território no curso de migrações
forçadas induzidas pela pressão de frentes colonizadoras não dota, ipso facto, a terra
de seu caráter indígena, também é necessário reconhecer que a remoção dessas
mesmas comunidades indígenas - salvo em situações excepcionais, que não se
aplicam a este caso - não retira sem mais essa qualidade da área considerada.
10.
Argumenta ainda o texto do Despacho nº 17/M.J/97que a única
justificativa produzida para a demarcação do limite sudeste da TI Apyterewa
conforme a portaria ministerial de 1992 seria a "prevenção de invasões", e que este
requisito não se enquadra em nenhum dos requisitos constitucionais ''para a
caracterização do indigenato territorial". Na verdade, o relatório apresentado pelo
GT encarregado de realizar as diligências requeridas indica com clareza de que modo
as invasões realizadas por não índios podem, efetivamente, afetar o exercício das
atividades econômicas e preservação dos recursos ambientais necessários ao bemestar da comunidade indígena, e por estas vias a sua reprodução física e cultural,
conforme se vê no seguinte trecho:
"A manutenção desta economia de subsistência. que tem correlatos importantes
em outras áreas da vida sociocultural parakanã. só é viável em território amplo
e preservado. A floresta amazônica apresenta, ao mesmo tempo, grande
diversidade e baixa densidade de espécies. Não há concentração dos recursos,
o que implica que um grupo humano deve percorrer uma área extensa para
satisfazer suas necessidades de proteína animal. No caso de caçadores seletivos
como os Apyterewa-Parakanã, esta área é ainda mais extensa. Além disso, para
a reposição da caca, o território deve comportar regiões raramente predadas,
áreas de refúgio (buffer zones), que permitam a reprodução da vida selvagem e 1 ~ 1
1
a rotatividade das áreas de caca.
Fls.
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As invasões da T.l Apyterewa e, em particular, a exploração madeireira têm
atingido precisamente estas áreas, colocando em risco a reprodução cultural
do grupo, pois ao cercear sua liberdade de movimento no interior do território
indígena e destruir o meio ambiente necessário ao seu bem-estar, impede a
continuidade de suas atividades produtivas, segundo seus usos, costume~ e
tradições" (Proc, 2992/91, fls. 312; grifado no original).

Portanto, não se trata de um "alargamento da terra indígena,
como medida preventiva a possíveis esbulhos", como se afirma, mas de contemplar
na proposta demarcatória as áreas necessárias à existência dos requisitos elencados
pelo artigo 231 da Constituição Federal.

11.

12.
Por outro lado, a incontinenti exclusão da área situada no
limite sudeste da TI Apyterewa poderá vir a afetar não somente o território Parakanã,
mas também os recursos ambientais existentes no território Xikrín da TI TrincheiraBacajá. Como se sabe, no interior dessa área se localiza o garimpo da Liberdade e
outros a ele relacionados, que têm explorado ouro nas nascentes do igarapé Lontra,
poluindo-o com lama e mercúrio e fazendo de suas águas uma ameaça à saúde das
comunidades indígenas situadas à jusante. Deve-se recordar que entre as
"Recomendações Finais" contidas no relatório do GT constituído pela Portaria nº
710/PRES/96 constava a de se avaliar o impacto ambiental das atividades
garimpeiras com vistas a um projeto de recuperação das áreas degradadas, bem como
a formação de um ''paralelograma de cobertura vegetar' ao longo do igarapé Lontra
para proteção deste formador do rio Bacajá (Proc, 2992/91, fls. 325). A exclusão da
área no limite sudeste proporcionará, possivelmente, a continuidade da exploração
mineral nos moldes atuais, cujos efeitos deletérios são de conhecimento público.
13.
O maior óbice ao cumprimento do determinado pelo Despacho
nº 17/MJ/97 no que tange especificamente à exclusão da área situada junto ao limite
sudeste reside, no entanto, justamente na proposta de compensação ou permuta dessa
parte da terra indígena pelas ilhas do rio Xingu situadas entre a foz dos igarapés Bom
Jardim e São José. Essa determinação, como logo se percebe, vai frontalmente contra
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o disposto na legislação indigenista constitucional e infra-constitucional em vigor.
Assim, o § 4° do art. 231 da CF considera as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios "inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritiveis", Do
mesmo modo, o art. 22, parágrafo único, da Lei nº 6.001, de 19.12.73, considera as
terras ocupadas pelos índios "bens inalienáveis da União". Sobre essas terras, como
reiteradamente afirmam pareceres emanados da Procuradoria Geral da FUNAI, não
podem recair negócios jurídicos que impliquem em sua alienação ou em delas dispor,
no todo ou em parte, para realização de compra e venda, permuta, aforamento,
arrendamento, etc.
Um detalhe importante a ser considerado também em relação a
14.
essa determinação é sua sugestão de que seja assegurado "como compensação à
comunidade indígena" o usufruto das ilhas do rio Xingu, as quais, diz o Despacho, os
índios "já ocupam precariamente", Revendo, porém, os relatórios anexados aos
autos do processo, não se encontram quaisquer referências à ocupação das ilhas do
Xingu por parte dos Parakanã. Ao contrário, o relatório do levantamento fundiário
procedido por ocasião dos trabalhos de identificação e delimitação da TI Apyterewa,
em 1988, relaciona diversos moradores ribeirinhos regionais que mantinham
residência nas ilhas do Xingu (Proc, 2992/91, fls. 186/187). Do mesmo modo, a
proposta de delimitação então apresentada informa a utilização do rio para pesca a
partir de sua margem direita, sem mencionar as ilhas (fls. 128). Igualmente, o
relatório complementar apresentado pelo GT da Portaria nº 71 O/PRES/96 indica que
os Parakanã "se encontram aldeados na margem direita do rio [Xingu], utilizando
intensamente sua fauna aquática e incursionando nas matas da margem oposta para
caçar porcão (Tayassu peccari)" (fls. 319/320; grifo nosso). O mesmo relatório
também registra em relação à proposta apresentada pela AER Altamira, de
"indenização em terra para compensar a perda do território indígena", a análise
efetuada pelo GT da possibilidade de inclusão das ilhas do Xingu e de uma área na
margem esquerda daquele rio, porém novamente sem mencionar qualquer ocupação
indígena, ainda que precária, no território das ilhas (fls. 320).
1.-?1
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15.
Em que pese o grande impacto da invasão promovida por não
índios na área considerada, sua desafetação ao usufruto indígena, e quiçá do domínio
da União, somente poderia advir após caracterizado o não atendimento aos requisitos
constitucionais em relação às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. O
expediente oriundo da AER Altamira, contudo, não teve este condão ou sequer este
objetivo, somente atingido após a realização dos estudos e levantamentos técnicos
correspondentes, hoje regulados pelo Decreto nº 1.775/96. A fortiori, o atrelamento
da exclusão determinada à qualquer tipo de permuta por outra área - ainda mais por
uma que, em princípio, se admite igualmente de ocupação indígena - não encontra
guarida na legislação vigente.
A outra grande alteração nos limites da TI Apyterewa
16.
determinada pelo Despacho nº 17/MJ/97 diz respeito à exclusão do imóvel possuído
pela Exportadora Perachi Ltda., que é assim justificada:
"A Exportadora Perachi Ltda. ostentou título de propriedade cuja cadeia
dominial remonta a concessão de título definitivo de propriedade, expedido,
pelo Estado do Pará, em 1962, quando essa parte da área não era tida como
indígena. A área titulada é de 39.204 hectares e se encontra junto ao limite
sudeste, definido no item anterior.
A gleba em questão. igualmente, não é habitada pelos índios. não é utilizada
pelos mesmos em atividade produtiva. não se mostra imprescindível à
preservação de seus recursos ambientais nem necessária a sua reprodução
fisica e cultural. E, o que é mais importante. não se revestia desses requisitos
constitucionais quando o título dominial [Oi expedido pelo Poder Público, não
havendo, assim. como se aduzir iustificadamente que os índios [Oram
esbulhados dessa parcela territorial.
O imóvel mencionado, na superfície correspondente ao título, é de ser excluído,
por isso, da área indígena" (item 4.3.2; grifos nossos).

Desconcertantemente, a posição expressa pelo Despacho em
17.
comento em seu item 4.3.2, transcrito acima, contraria de modo cabal a convicção
expressa cristalina e brilhantemente pelo mesmo ato em seu item 2.1, quando diz: ,, :;, ?
"1::,

Fts.

Rubrica:

;)gl,

"--

~
Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

"A EXPORTADORA PERACHI LTDA. é a única dos contestantes que possui
título de propriedade da área que ocupa. Sua titulação remonta à outorga de
título definitivo pelo estado do Pará, em 1962.
A concessão de título. por parte do Estado Federado. sob o argumento de
serem terras devolutas. integrantes de seu domínio. tem sua eficácia
subordinada, nos termos do art. 231. { 6~ da CF. a que tais terras não se;am
de ocupação indígena tradicional. cuia intangibilidade está assegurada. no
direito brasileiro, por todas as Constituições Republícanas. a partir de 1934.
Ora, a contestante não demonstrou, nem sequer se propôs a tanto, que a gleba
em questão não seia de ocupação tradicional dos índios Parakanã, tal como a
conceitua o parágrafo primeiro do art. 231 da Constituição Federal.
Assim sendo, a contestação não se mostra procedente" (item 2.1; grifo nosso).

1

Os juízos expressos pelos itens 2.1 e 4.3.2 do Despacho nº
18.
l 7/MJ/97 são, evidentemente, incompatíveis. Impressiona sobremaneira o contraste
entre a afirmação inicial de que a contestante não demonstrou "que a gleba em
questão não seja de ocupação tradicional dos índios", e a posterior asseveração de
que a mesma gleba não apresentaria nenhum dos critérios elencados pela
Constituição. Quanto à validade do título dominial, independentemente do status da
área por ele circunscrita à época de sua expedição pelo Estado do Pará, parece ser
óbvio que não escapa à nulidade e extinção dispostas pelo § 6º do art. 231 da
Constituição se provado ficar que incide, no presente, em terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios. O fato é que o texto do Despacho padece, neste particular, de
franca contradição.
19.
No intuito de aquilatar com maior precisão os fundamentos e
efeitos da determinação ministerial para a exclusão da superficie de 39.204 ha
correspondente à área titulada à empresa Perachi, é preciso recapitular informações
já expostas nos relatórios constantes do processo, em especial no resultante da
diligência procedida pelo GT da Portaria nº 710/PRES/96. Toma-se necessário
observar, em primeiro lugar, que a gleba titulada se situa precisamente na região das
nascentes do rio Bacajá, onde em 1984 se deu o contato com o principal subgrupo
Parakanã que habita a TI Apyterewa. Os Parakanã, além disso, nunca deixaram de
considerar aquela área como parte de seu território, conforme se verifica pelas
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incursões dos mesmos à área da fazenda Pé do Morro, aberta pela madeireira. Sabese que,

r:

"a invasão do território apyterewa foi capitaneada por duas grandes empresas
madeireiras - a Exportadora Perachi e a Madeireira Araguaia (MAGJNCO) -,
que buscavam explorar a rica reserva de mogno existente nas cabeceiras do rio
Bacajá. A partir de 1986/87, uma estrada construída por estas empresas - que
receberia a alcunha romântica de 'Morada do Sol' - começou a cortar o
território indígena. Saindo de Tucumã, a estrada atravessava cerca de 105 km
até atingir o igarapé São José e seguia por mais de 100 km no interior da T.I.
Apyterewa, Araweté e Trincheira-Bacojá. No início de 1988, os Apyterewa se
deram conta da invasão e avisaram o chefe do Posto, que solicitou um
sobrevôo à 4" SUER/Belém, para verificar o que vinha ocorrendo, bem como o
auxílio da Polícia Federal. O pedido, no entanto,foi negado. Dezesseis índios e
dois funcionários do Posto seguiram, então, pela mata e apreenderam
trabalhadores a serviço das madeireiras nas nascentes do Bom Jardim.
Trazidos para a aldeia, acabaram sendo liberados em troca de 140 redes"
(Proc. 2992/91, fls, 287/288).

20.
Cinco anos depois, os Parakanã voltaram a incursionar pela
fazenda Pé do Morro, registrando-se no FAX nº 329, de 11/06/93, enviado à AER
Altamira pelo advogado da empresa, a visita de 30 índios à sede do imóvel, os quais
haviam instado os prepostos da madeireira a abandonarem a área. Da mesma forma,
pelo RDG nº 321/ADRA, de 27/09/93, sabe-se que, dois dias antes, tinham retornado
ao PIN Apyterewa 18 índios da comunidade que haviam realizado uma vistoria na
área, achando vestígios de invasores e encontrando-se "aborrecidos" com a
permanência da fazenda pertencente à Perachi no interior da terra indígena. De
acordo com o relatório do Coordenador do GT da Portaria nº 710/PRES/96, desde
1988 os Parakanã
"têm procurado expulsar aqueles que avançam ao norte da coordenada 5º 50'
S., mas não se arriscam a penetrar na região hoje densamente ocupada. Várias
vezes por ano, os homens partem em expedições para saquear e/ou expulsar
invasores, tendo como principais alvos a Fazenda da Perachi e o garimpo
explorado por João Cordeiro (vulgo João Cai-Cai), localizado nas nascentes
do igarapé Bom Jardim. Assisti a partida e o retorno de várias dessas incursões
e, eu mesmo participei, em 1990, de uma missão pacifica para retirada de
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balsas e garimpeiros do igarapé São José. Essas ações se encontram
registradas nos radiogramas da ADR Altamira.
Em todas as suas incursões, os Apyterewa jamais causaram danos flsicos a
pessoas, limitando-se à pilhagem de objetos e destruição de maquinário.
A cada uma dessas ações, a ADR Altamira era chamada pelos invasores para
negociar uma saída pacifica ou, no caso da Perachi, onde existe um processo
na Justiça Federal, para evitar novos danos materiais. Isto criou uma situação
ambígua, pois a FUNAI acabava zelando, com o auxílio dos índios, pelo bem
estar dos invasores. Isto ]. . .] ocorreu na Fazenda da Perachi, com índios e um
funcionário vivendo por alguns meses no local, para que se não a pilhasse
novamente. Após algum tempo, os Parakanã decidiram que não mais
permaneceriam lá. Reiniciaram-se, então, as pilhagens anuais à Fazenda Pédo-Morro { . .].
Nos anos seguintes, os Apyterewa intensificaram a ação contra a fazenda da
Perachi e garimpeiros, e começaram a reclamar a necessidade de demarcar de
uma vez seu território. Em 1993, eles já tinham claro que este era o passo
fundamental para coibir as invasões e aguardavam sem sobressaltos que isto
fosse realizado pela FUNAL
Hoje, nota-se que a paciência dos Parakanã chegou ao fim [ .. , tendo os
mesmos afirmado] que se a demarcação não vier ainda este ano, farão
incursões guerreiras contra os invasores" ( Proc. 2992/91, fls. 297 /299).

Verifica-se, portanto, que a Exportadora Perachi é a principal
21.
protagonista da invasão do território Parakanã, pois além de retirar ilegalmente uma
imensa quantidade de madeira de lei da terra indígena, devastou cerca de 5.000 ha de
florestas para abertura de pastagens. Além disso, diversamente do que sugere o
Despacho nº l 7/MJ/97, a superficie titulada à Perachi localiza-se no região central da
terra indígena Apyterewa, entre as cabeceiras do Bacajá (ali conhecidas como rio
Piranha) e uma das vertentes da serra .do Bacajá. A decisão de legitimar a presença
da empresa madeireira na região central do território indígena pereniza o esbulho já
perpetrado e trará graves conseqüências para o meio ambiente da área em seu
entorno. E, o que é mais importante, trata-se de parcela tradicionalmente ocupada
pelos Parakanã, que reivindicam sua demarcação e somente não a têm utilizado
diuturnamente em função da mesma permanecer indevidamente ocupada pelos
prepostos da empresa.
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22.
É de se observar ainda que, em situação semelhante e na
mesma data, o Exmo. Sr. Ministro da Justiça, através do Despacho nº 16/MJ/97,
relativo à TI Seruini-Marienê (AM), tomou decisão diversa da expressa no Despacho
nº 17 em relação ao título dominial, determinando à FUNAI que promovesse ''junto
aos órgãos competentes, a troca da área por outra de valor correspondente ou a sua
desapropriação" (DOU de 08.04.97).
':,;,
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Por fim, determina o Despacho nº 17/MJ/97 "a exclusão da
23.
fruição indígena exclusiva sobre as vias públicas e respectivas faixas de domínio
público, que existam na área indígena, assim como sobre o curso do Rio Xingu"
(item 5.c). Tal disposição é referida no item 4.3.3, pelo qual se assegura a "livre
circulação de pessoas, veículos e embarcações pelas vias aludidas". Ora, pelo
interior da TI Apyterewa não há, ao que se saiba, estradas que possam ser
caracterizadas como de "interesse público". Tratam-se, antes, de estradas construídas
ilegalmente pelas madeireiras para a retirada de mogno da terra indígena. Um de seus
ramais passou a ser utilizado depois pelos ocupantes do complexo ao redor do
garimpo da Liberdade, no limite sudeste da área declarada pela Portaria nº
267/MJ/92. Certamente, a legalização dessas estradas e seu franqueamento ao
trânsito de não índios proporcionará o surgimento de novos focos de invasão no
interior da TI Apyterewa. Sua existência, além disso, tem afetado os recursos
ambientais e o exercício das atividades produtivas dos Parakanã, conforme já
alertava o relatório complementar de 1996:
"As nascentes do igarapé Bom Jardim foram cortadas pelas estradas e ramais
das madeireiras no início dos anos 1990. Isto alterou o seu regime de águas,
fazendo com que secasse quase completamente em alguns pontos durante a
estiagem. É provável, que isto tenha impedido que os peixes vindos do Xingu
durante a piracema desovassem no alto curso do igarapé. " (Proc. 2992/91, fls.
299).

24.
De outra parte, é necessário recordar que o relatório da
diligência procedida em 1996 indicava que os Parakanã haviam tomado a seguinte
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resolução, tendo em vista o impasse gerado com a paralisação da demarcação
topográfica:

. _•......•'

"O grupo indígenafirmou a seguinte posição:
a) estão dispostos a considerar alternativas para que se proceda a
demarcação;
b) nenhuma decisão de mudança de limites deve ser tomada sem a participação
da comunidade[ ..};
d) não estão dispostos a mudar os limites da área sem que lhes seja garantido
que haverá compensação equivalente em terras, que a demarcação será
imediata, que todos os invasores que permanecerem na área serão expulsos e
que se lhes assegurará condições de vigilância" (Proc, 2992/91, fls. 321/322;
grifo nosso).

Tal solicitação da comunidade indígena pode ser reputada
25.
plenamente cabível e em conformidade com o disposto pelo art. 2°, § 3º, do Decreto
nº 1. 775/96, que assegura a participação do grupo envolvido, representado segundo
suas formas próprias, em todas as fases do procedimento demarcatório. Desta forma,
deve-se reconhecer como de bom alvitre e de acordo com o espírito da atual
legislação reguladora da matéria, que quaisquer mudanças na delimitação da terra
indígena sejam dadas ao conhecimento e debatidas previamente com a comunidade
indígena.
26.
a) Considerando que a determinação contida no Despacho nº
17/MJ/97 para exclusão de uma superficie de 128.620 ha situada junto ao limite
sudeste e inclusão, em compensação, de aproximadamente 11.133 ha
correspondentes às ilhas do rio Xingu ao longo do limite oeste da mesma área carece
de base na legislação vigente, por implicar em permuta de parcelas da terra indígena;
b) Considerando as contradições existentes ao longo do
Despacho nº l 7/MJ/97 com respeito ao fundamento para exclusão da gleba titulada
em nome da Exportadora Perachi Ltda., bem como as informações, não contestadas
pela manifestação desta empresa, que indicam tratar-se efetivamente de área de
ocupação tradicional dos índios Parakanã;
Proc.
Fls.
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e) Considerando a não existência de estradas no interior da TI
Apyterewa que possam ser caracterizadas do ponto de vista do interesse público para
o franqueamento à livre circulação de terceiros, ou quando menos pela sua não
indicação no próprio Despacho nº 17/MJ/97;
Solicitamos em caráter excepcional que seja encaminhado
pedido ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça para reconsideração do disposto pelo
Despacho nº 17, de 07.04.97.
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Brasília,Qi de outubro de 1998

1i ;a ctKÂ ~Cê1~·1\Úv
~RIA

.

t

ELISA GUEDES VIEIRA
Antropóloga/DEID

'

J

sys/depto/deid/par/apyte

14
. -~ ..•

.
- -:- '! ..

Prttc. n. •

,·.J ... ~ohrlca

J-11

rt-q (

.lRMAtla!
l1 J')

Encaminhamento nº
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Ref.: Processo FUNAI/BSB/2992/91
Ass.: Despacho nº O 17/MJ/97 - TI APYTEREWA (PA)

r.
Senhor Presidente,

,,--..,

Encaminho a V.Sa. o processo acima referido, ao qual foi
anexado o original do Despacho nº 017, de 07.04.97, exarado pelo Exmo. Sr.
Ministro da Justiça no curso das contestações à demarcação administrativa
terra indígena Apyterewa formuladas com base no art. 9° do Decreto nº 1.775,
de 08.01.96.
Considerando o observado na Informação nº O l 6/DEID/98,
cujos termos aprovamos, e tendo em vista a continuidade do procedimento
administrativo de demarcação da mencionada terra indígena, solicitamos
encaminhar pedido em caráter excepcional ao Ministério da Justiça para
reconsideração do determinado pelo Despacho nº 017/MJ/97.
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Brasília,

OJ

de outubro de 1998
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Oficio nº

55'2 /PRES
Brasília,

OcZ de

outubro de 1998

Senhor Ministro,
(~':
•
I

Cumprimentando-o,
encaminho a V.Sa. os
autos do Processo FUNAI/BSB/2992/91,
ao qual foi
juntado o original do Despacho n ° 1 7, de 7 de abril de
1997, relativo às manifestações com base no art. 9º do
Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, opostas à
demarcação administrativa
da Terra Indígena Apyterewa
(PA).
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Tendo em vista a informação elaborada pela
Diretoria de Assuntos Fundiários dando conta de que a
efetivação do determinado nos itens "5.c" e "5.d" do referido
Despacho encontra óbices no ordenamento jurídico vigente,
por implicar em permuta de parte da terra indígena, bem

Ao Exmo. Sr.
Dr. RENANCALHEIROS
Ministro de Estado da Justiça
Ministério da Justiça
Nesta
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como na exclusão de áreas usadas para atividades
produtivas e necessárias à preservação dos recursos
ambientais e à reprodução fisíca e cultural da comunidade
indígena Parakanã que ocupa a TI Apyterewa,solicitamos a
V.Sa., em caráter excepcional, a reconsideração do
disposto no mencionado despacho.

Respeitosamente,

ia

_y,

,.

SUL~~ILVESTR,E

OLIVEIRA
ente da FUNAI
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