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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURAD0RJA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PJ;RNAMBUCO 

ATA DA REUNIÃO DO DIA .26.11.99 (QUESTÃO TRUKÁ) 

01. Data e Local 

No dia 26 de novembro de 1999, realizou-se, na sede da Procuradoria a 
República no Estado de Pernambuco, reunião destinada à solução de conflitos de interess s 
envolvendo a Comunidade Indígena Truká e famílias que· exploram atividad s 
agropecuárias na área da Ilha de Assunção, Município de Cabrobó, que está sob preces ::> O de demarcação. 

02. Participantes 

02.l. Ministério Público Federal 

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Procurador da República 
, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA, Procurador da República 

01.l. Fmtai 

EUZÉBIO PEREIRA BARROS, Administrador da ERA/Recife 
AIDAFREm.E DE CARVALHO, Advogada, representante da Presidência da FUNA 
MARTA DE F ÁTilvfA CAMPEt.O B.RITO; Antropóloga da FUNAI 

02.3. Representantes da Comunidade Indígena Truká 

o AILSON DOS SANTOS VIEIRA 
ANTÕNIO CIRILO DE SÁ 
EDNALDO DOS SANTOS 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 
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02.4. Representantes da s faltlilias que exercem atividades agropecuárias 1 , 
área (Oha de Assunção) 

CÍCERO VIEIRA RODRIGUES, Cirurgião-Dentista e Agricultor 
IV ALDINO PIRES DE MENEZES. Agrônomo 
JOSÉ DILSON DE MENEZES, Veterinário e Agricultor 
1'.1ARIA ELISABETE RODRIGUES GONZAGA, Advogada 
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M ARIV ALTER GOMES BARROS, Agricultor 
MARLUCE GOMES GONZADA, Psicóloga 
l\TILDA CA V ALCANTI RAMOS COSTA, Agricultora 

- 02.5~ CIMI 

SANDRO LOBO, Advogado 

03. DO ACORDO 

Como resultado das negociações conduzidas pelo Ministério Público Fede a.l 
(Procuradoria da República em Pernambuco) entre a Comunidade Indígena Truká e >s 
representantes das familias que exercem atividades agropecuárias na llha de Assunç :>, 
com a participação da FUNAI e de representante do CIMI. e em continuidade is 
negociações realizadas nos dias 18 e 19 de novembro do corrente ano na cidade le 
Cabrobó/PE, ficou acordado o seguinte: 

() 

a) Fica mantido em todos os seus termos o acorde firmado em Cabrobó, nas da .as 
acima referidas, que passa a integrar a presente ata; 

b) Fica confirmada, para que não restem dúvidas. a disposição prevista na alíi sa 
•• g" do acordo anterior, no sentido de que as famílias poderão fazer o transplante 
das mudas das sementeiras semeadas antes da eclosão do conflito; 

e) A Funai compromete-se a, até o dia 15 de dezembro do ano em curso, libe ar 
valores correspondentes a R$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil rea :), 
destinados a indenizar 21 (vinte e um) dos ocupantes não-índios identificas )S 

pelo .f'.J1Upo de Trabalho (GT). cuja indenização foi apontada como prioriti ia 
pela Comunidade Truká; 

d) A Funai deslocará técnicos para a Ilha de Assunção. com a máxima brevida e, 
com o objetivo de registrar as discordâncias dos ocupantes da área indígena m . 
relação aos laudos de avaliação de benfeitorias elaborados no curso , JS 
trabalhos de identificação da área indígena. A equipe técnica enviada pela Fu ai 
terá ainda como objetivos: 1) estabelecer quais dos ocupantes possuem cultu as 
agrícolas em desenvolvimento, que tenham sido semeadas anteriormenu à 
eclosão do conflito; da mesma forma, 2) os técnicos Indicarão. dentre Js 
ocupantes que não serão contemplados pela medida referida na alínea "e , 
aqueles que dependam efetivamente para o seu sustento das áreas localizadas ta 
Ilha de Assunção. apontando quando as respectivas áreas se acharem arrendai as 
ou não estiverem sendo exploradas economicamente; 
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e) O Ministério Público federal irá providenciar a permanência da Policia Fede tl 
no local, que deverá zelar pela segurança dos membros da Comunida ;e 

· Indígena e das famílias não-índias. devendo comunicar à Procuradoria ~ 
República quaisquer irregularidades, para a tomada das providências cabíveis; 

f) Os problemas por ventura existentes entre a Comunidade Truká e as famíl ts 
não-índias que exploram atividades econômicas na Ilha de Assunção sew 
levados ao conhecimento das comissões de representantes que, por sua v1 ~ 
trarão os fatos ao conhecimento do Ministério Público· Federal, sempre o 
sentido de evitar-se o acirramento dos ânimos e a prática de qualquer violência 

g) O Ministério Público Federal ofiçiará ao Registro de Imóveis da Comarca .e 
Cabrobó, requisitando informações quanto à existência de registros .e 
propriedade de imóveis, localizados na Ilha de Assunção, em nome ~ is 
ocupantes não-índios definidos pelo GT~ 

h) Fica acordado· que, no dia 15 de dezembro, às 9: 00 H, na sede de a 
Procuradoria da República, realizar-se-á nova reunião entre os presem ~ 
participantes, onde serão estipulados os procedimentos de pagamento e LS 
indenizações referidas na alínea "e"; 

i) Para a reunião mencionada na alínea anterior, a comissão de representantes d ,s 
não-índios que exploram atividade econômica na Ilha de Assunção deverá trai :r 
a qualificação completa dos ocupantes referidos na alínea •• e" (nome comple >7 
filiação, data e Iocal de nascimento, números do documento de identidade e C F 
etc). ou ainda dos inventariantes dos respectivos espólios, neste último ca o 
fornecendo também cópia autenticada do termo de inventariança ou certid o 
fornecida pelo Juízo competente; 

j) Na mesma reunião, a FUNAI apresentará cronograma para indenização d ,s 
demais ocupantes não-índios da Ilha de Assunção não incluídos entre aque. ·s 

. referidos na alínea "e"; 

04. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Ministério Público Federal, através dos Procuradores da República q e 
dirigiram as negociações, comprometeu-se a continuar acompanhando o processo e 
demarcação da área indígena Truká, velando. inclusive, para que as indenizações d s 
benfeitorias de boa-fé identificadas pelo GT sejam realizadas com a maior brevidade. ( 

d(v 
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Por motivo de força maior. qual fosse, a falta de energia no prédio a 
. Procuradoria da República no final da tarde em que se encerrou a reunião em apreço, a ~ a 
foi lavrada posteriormente. na data abaixo, indo assinada apenas pelo Doutor Pac :> 
Gustavo· Guedes Fontes, 'Procurador da República, 'devendo-se providenciar o seu envio a s 
demais participantes que. por sua vez, deverão manifestar, via fax. com a maior brevidac ~ 
o seu assentimento aos presentes termos. 

~ w Recife(PE), 29 de novembro de 1999. · 
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